
 
                           ROMÂNIA                                                                        proiect                                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ 
                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   NR.____  
din 19 decembrie 2013 

 
privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi liceal 

din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2014 - 2015 
 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Având în vedere expunerea de motive nr.24.113 din 13.XII.2013, privind 
aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi liceal din judeţul Mureş, 
pentru anul şcolar 2013 – 2014,  
 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 Ministerului Educaţiei Naţionale 
nr.5454/12.11.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de 
şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015,  
 În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 hotărăşte:  

 
 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special gimnazial şi liceal din 
judeţul Mureş pentru anul şcolar 2014 – 2015, 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 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 

          PREŞEDINTE  
                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE    

         Ciprian Dobre                       SECRETAR 
 
                          Aurelian-Paul Cosma 
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           ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ  
  CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL RESURSE UMANE  
Nr.24.113 din 13.XII.2013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi liceal 

din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2014-2015 
 
 

 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 Inspectoratului Şcolar 
Judeţean. 
 În judeţul Mureş  sunt finanţate, 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. 

 Pentru aceste instituţii, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Mureş/Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat reţeaua 
şcolară pentru anul şcolar 2013-2014, prin Hotărârea nr.19/28.02.2013 şi respectiv 

Hotărârea nr.35/28.02.2013, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6212/13.11.2012 de aprobare a 
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional acreditat pentru anul 2013 
– 2014. 
 În ceea ce priveşte anul şcolar 2014-2015 metodologia pentru fundamentarea 
cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor 
de învăţământ preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei 
Naţionale nr.5454/12.11.2013.  
 Potrivit prevederilor art.22, alin.(5) din ordinul mai sus amintit „Anual, 
autorităţile administraţiei publice locale/judeţene înştiinţează în scris inspectoratele 
şcolare/Ministerul Educaţiei Naţionale despre menţinerea, respectiv modificarea reţelei 
şcolare din raza lor de competenţă. Avizul conform se emite doar în ipoteza modificării 
reţelei şcolare”. 
 Sub nr.22277/09.12.2013 Consiliul Judeţean Mureş a comunicat Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş intenţia de a menţine 
reţeaua şcolară a învăţământului special gimnazial şi liceal aşa cum a fost aprobată 

pentru anul şcolar 2013-2014. 
 Având în vedere cele de mai sus, se supune dezbaterii plenului, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi liceal 
din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2014 - 2015. 

 
PREŞEDINTE 

 
Ciprian Dobre 

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


