HOTĂRÂREA NR. 6
din 31 ianuarie 2019
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de
stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.1899/25.01.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, raportul Serviciului juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare comunicările centrelor școlare pentru educaţie incluzivă din judeţ,
nr.1851/2018, nr.2236/2018 şi nr.2533/2018,
În conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) din Legea
nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,

educaţiei

naţionale

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.5235/2018 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari, preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2019 – 2020,
Cu respectarea avizului
nr.11198/22.012019,

conform

al

Inspectoratului

Şcolar

Judeţean

Mureş

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d) şi ale alin.(5) lit.a) pct.1, coroborate cu cele
ale art.97 alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabileşte reţeaua şcolară a învăţământului special preuniversitar de stat din
judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, unităţilor de
învăţământ special prevăzute în anexă şi Serviciului resurse umane din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.1899 /25.01.2019
Dosar VI/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat
din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 – 2020

În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile
administraţiei publice locale, după obţinerea avizului conform al inspectoratelor
şcolare.
Din bugetul public al judeţului Mureş sunt finanţate trei unităţi de învăţământ special:
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Târgu Mureş;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş şi
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin.
Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
antepreșcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular,
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr.5235/2018, ”Organizarea rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau,
după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului
școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz”.
Prin urmare, proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului
special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 – 2020 a fost
transmis
Inspectoratului
Şcolar
Judeţean
Mureş,
instituţie
care
sub
nr.11198/25.01.2019 a acordat avizul conform.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul
Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr1900/25.01.2019
Dosar II.22

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special
preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 – 2020
În judeţul Mureş sunt finanţate din bugetul public al judeţului un număr de trei unităţi de
învăţământ special, după cum urmează:
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş;
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş şi
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin.
În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, după
obţinerea avizului conform al inspectoratelor şcolare.
Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari, preşcolari şi
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020,
aprobată prin Ordinul ministrul educaţiei naţionale nr.5235/2018 ”Organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau,
după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei
Naţionale, după caz.”
Totodată, potrivit prevederilor art.24 din actul normativ mai sus amintit în vederea organizării
reţelei şcolare, consiliile judeţene realizează proiectul de reţea şcolară propusă să funcționeze în
anul următor, care se transmite inspectoratului şcolar în vederea emiterii avizului conform.
Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului
judeţean prin care este organizată reţeaua şcolară.
Având în vedere dispoziţiile legale mai sus amintite, prin adresa nr.27448/2018, proiectul de
hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul
Mureş, pentru anul şcolar 2019 – 2020 a fost transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, pentru
emiterea avizului conform.
Sub nr.11198/22.01.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a acordat avizul conform pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinse în proiectul de hotărâre, pentru anul şcolar 20192020, cu nivel de învăţământ preşcolar/primar/gimnazial/profesional, special.
Având în vedere expunerea de motive nr.1899/25.01.2019, dispoziţiile legale mai sus enunţate,
precum şi avizul conform anterior menţionat, apreciem că sunt întrunite condiţiile de legalitate şi
oportunitate pentru promovarea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea reţelei
şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 –
2020.
ŞEF SERVICIU
Elena Popa
Întocmit:consilier Radu Teodora2 ex.
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Nr. 1903/25.01.2019
Dosar. VI/A/3

RAPORT
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat
din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.1899/25.01.01.2019 și raportul de specialitate al Serviciului
Resurse Umane nr.1900/25.01.2019,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speţă, sunt
incidente prevederile art.61 alin.(1) și alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.24 alin.(1) și alin.(2) din Metodologia
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de antepreșcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.5235/2018, precum și ale art.91 alin.(1)
lit.”d” şi alin.(5) lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.61 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea
unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat,
precum și a furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu.
Organizarea reţelei şcolare de învăţământ special este reglementată de prevederile
art.61 alin.(2) din aceeași lege, cu modificările şi completările ulterioare, conform
cărora: ,,Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar
se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al
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inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua
şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul
conform al Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului.”
Totodată, potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
antepreșcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular,
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr.5235/2018, ”Organizarea rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau,
după caz, a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului
școlar/Ministerului Educației Naționale, după caz”.
Potrivit alin.(2) al aceluiași articol, obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa
acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului județean prin care este organizată
rețeaua școlară.
În vederea conformării dispozițiilor legale mai sus arătate, Consiliul Județean Mureș a
transmis Inspectoratului Școlar Județean Mureș proiectul privind stabilirea rețelei
școlare a învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul
2019 – 2020, solicitând avizul acestuia.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”d” consiliul judeţean exercită atribuţii privind
gestionarea serviciilor publice din subordine. Potrivit alin.(5) lit.”a” pct.1 din același
act normativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.„d”, consiliul judeţean
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările
ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că, sub condiția obținerii avizului
Inspectoratului Școlar Județean Mureș, proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei
şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul
şcolar 2019 - 2020, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu
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