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HOTĂRÂREA NR.23 
din 23 februarie 2017 

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, 
pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere Expunerea de motive nr.2982/15.02.2017, privind stabilirea reţelei 
şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 - 
2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 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 2017 – 2018, 
Cu respectarea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 
nr.175/14.02.2017, 
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 stabileşte reţeaua şcolară a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, 
pentru anul şcolar 2017 - 2018, 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                                                                                            Contrasemnează       
Péter Ferenc                                         SECRETAR  
                                                                   Paul Cosma 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Resurse Umane 
Nr.2982/15.02.2017 
Dosar II.22 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, 

pentru anul şcolar 2017 – 2018 
 
 
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. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot023_2017.pdf
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În judeţul Mureş sunt finanţate, din bugetul public al judeţului, trei unităţi de 
învăţământ, după cum urmează: 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş; 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş; 
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin. 
În conformitate cu prevederile art.31 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 
cercetării ştiinţifice nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de 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 2017 – 2018, inspectoratele şcolare au obligaţia de a 
solicita, autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, până la data de 15 
decembrie 2016 proiectul privind organizare/reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza lor teritorială pentru anul şcolar 
2017 - 2018, în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare.  
În acest sens, prin adresa nr.1010/12.12.2016 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a 
solicitat transmiterea proiectelor de reţea şcolară autorizate să funcţioneze la nivel 
judeţean, reţeaua şcolară a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş fiind 
avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş sub nr.175/14.02.2017. 
Potrivit prevederilor art.21 din actul normativ mai sus amintit, „Actul administrativ prin 
care se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului municipiului Bucureşti 
este hotărârea consiliului local/consiliului judeţean, emisă în baza prevederilor legislaţiei 
în vigoare.” 
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş, pentru 
anul şcolar 2017 - 2018. 
 
 

p.PREŞEDINTE  
Alexandru Cîmpeanu 

VICEPREŞEDINTE 
     
                ___ 

 
 

HOTĂRÂREA NR.24 
din  23 februarie 2017 

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş 
pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere Expunerea de motive nr.830/15.02.2017, privind stabilirea reţelei 
şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 - 2018, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari 
şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 
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conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2017 – 2018, 
Cu respectarea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice nr.101/13.01.2017, 
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 stabileşte reţeaua şcolară a învăţământului special liceal din judeţul Mureş 
pentru anul şcolar 2017 - 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, Centrului 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin şi Serviciului Resurse Umane din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează            
Péter Ferenc                                         SECRETAR  
                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Resurse Umane 
Nr.830/15.02.2017 
Dosar II.22 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş, pentru 

anul şcolar 2017 – 2018 
 
 
În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru învăţământul special liceal, reţeaua 
şcolară se organizează de către consiliul judeţean cu avizul conform al Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 
Din bugetul public al judeţului Mureş este finanţat Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.3 SAM Reghin, unitate de învăţământ special în cadrul căreia funcţionează 
nivelul de învăţământ liceal. 
 Potrivit prevederilor art.31 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice nr.5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
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 2017 – 2018, inspectoratele şcolare au obligaţia de a solicita, 
autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, până la data de 15 decembrie 2016 
proiectul privind organizare/reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din raza lor teritorială pentru anul şcolar 2017 - 2018, 
în vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot024_2017.pdf
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În acest sens, prin adresa nr.1010/12.12.2016 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a 
solicitat transmiterea proiectelor de reţea şcolară autorizate să funcţioneze la nivel 
judeţean, proiectul privind reţeaua şcolară a învăţământului special liceal, organizat în 
cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin, fiind avizat de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sub nr.101/13.01.2017. 
Potrivit prevederilor art.21 din actul normativ mai sus amintit, „Actul administrativ prin 
care se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului municipiului Bucureşti 
este hotărârea consiliului local/consiliului judeţean, emisă în baza prevederilor legislaţiei 
în vigoare.” 
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş, pentru anul 
şcolar 2017 - 2018. 
 
 

p.PREŞEDINTE  
Alexandru Cîmpeanu 

VICEPREŞEDINTE 
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