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H O T Ă R Â R E A   NR.____  
din_____________________2012 

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din judeţ,  
pentru anul şcolar 2012 - 2013 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 

 Având în vedere expunerea de motive nr.14741 din 23.08.2012, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din judeţul Mureş, 

pentru anul şcolar 2012 – 2013,  

 În baza avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş cu privire la 

reţeaua şcolară a învăţământului special din judeţ, nr.262/2012,  

 În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Cu respectarea prevederilor Ordinului M.E.C.T.S. nr.6694/13.12.2011 privind 

aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2012-2013 şi 

respectiv cele ale Ordinului M.E.C.T.S. nr.6564/2011, privind aprobarea Procedurilor 

de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar,  

 În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”d”, ale alin.(5) pct.2, respectiv ale 

art. 97 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 h o t ă r ă ş t e :  

 
 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special din judeţul Mureş 

pentru anul şcolar 2012 – 2013, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, 

unităţilor de învăţământ special prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre şi Serviciului 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 

     P R E Ş E D I N T E,  
                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

         Ciprian Dobre                       SECRETAR,  
 

                          Aurelian-Paul Cosma 
 
     
 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot151_2009.htm#exp


  ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ  
  CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr.14741din 23.08.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din judeţ,  

pentru anul şcolar 2012 - 2013 
 
 

 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, cu avizul conform al Inspectoratelor Şcolare Judeţene. 

Aceasta este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 

autorizate provizoriu. 

 În judeţul Mureş,  sunt finanţate în anul 2012, din bugetul public al judeţului un 

număr de trei unităţi de învăţământ special cu personalitate juridică, după cum 

urmează: 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş; 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş şi 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3, Reghin. 

 Proiectul privind reţeaua şcolară a învăţământului liceal special din judeţul 

Mureş, pentru anul şcolar 2012 – 2013, a fost transmis spre avizare la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru 

fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, aprobate prin anexa la Ordinul M.E.C.T.S. nr.6694/2011, 

respectiv cele ale Ordinului nr.6564/2011, privind aprobarea Procedurilor de atribuire 

a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar. 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, sub nr.10111/05.07.2012, ne-a 

comunicat, avizul conform privind reţeaua şcolară de învăţământ special din judeţul 

Mureş, pentru anul şcolar 2012-2013, aşa cum a fost aprobată în şedinţa Consiliului de 

Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş. 

 Pentru punerea în aplicare a noilor reglementări privitoare la sistemul naţional 

de învăţământ, cu respectarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate, se supune 

dezbaterii plenului, proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a 

învăţământului special din judeţ, pentru anul şcolar 2012 - 2013. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Dobre 
 
 

Întocmit: 
Şef serviciu. E. Popa 
1.ex. 



P.J. – personalitate juridică 
PRE  - preuniversitar 

PRI – primar 
GIM - gimnazial  

LIC - liceal 

SP. - special 
SAM - Şcoala de arte şi meserii  

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ           Anexă la 
               Hotărârea nr. ___/______2012 
 

REŢEAUA ŞCOLARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEŢUL MUREŞ, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 
 

Nr. crt. Localitatea Urban/Rural 

Denumirea unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică 

Adresa, nr. telefon/fax/e-mail, 
 niveluri de învăţământ 

Denumirea unităţii de 
învăţământ cu personalitate 

juridică (arondată) 
Adresa, nr. telefon/fax/e-mail,  

niveluri de învăţământ 

1 TÎrgu Mureş Urban 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ NR. 2 TÂRGU MUREŞ, str. Mărăşeşti, 

nr. 8, tel 0265.215.758,  
 PRE/PRI/GIM SP. 

PJ 

2 TÎrgu Mureş Urban 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ NR. 1 TÂRGU MUREŞ, str. 1 Dec. 

1918, tel. 0265.265.316,  
PRE/PRI/GIM SP. 

PJ 

3 Reghin Urban 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ NR. 3 S.A.M REGHIN str. Castelului 

nr. 35, tel. 0265.514.318,  
PRE/PRI/GIM SP. 

SAM.LIC.SP 

PJ 

 
 

 

 



P.J. – personalitate juridică 

PRE  - preuniversitar 
PRI – primar 

GIM - gimnazial  

LIC - liceal 
SP. - special 

SAM - Şcoala de arte şi meserii   


