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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU 
2020-2024 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

13.01.2022 
 

privind emiterea acceptului de înființare a consortiului scolar ”UNIVERSUM TECHNOLOGICUM 
PERSU-ȘINCAI” între următoarele unități de învățământ:  Scoala Profesională ”Gheorghe Șincai” 
Râciu, Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” și  Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” din municipiul 
Tg.Mureș, conform contractului de parteneriat nr.58/13.01.2022 
 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta  extraordinara din data de 19.01.2022, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 3  
din  13 ianuarie 2022, conform art.133 alin. (2) lit.a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), 
art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
Analizând: 
Adresa Școlii Profesionale ”Gheorghe Șincai” din localitatea Râciu. Nr. 96/14.01.2022 înregistrată 
la instituția noastră sub nr.253/14.01.2022 prin care solicită avizarea inființării consorțiului școlar 
”Universum Technologicum Persu-Șincai” între următoarele unități de învățământ:  Școala 
Profesională ”Gheorghe Șincai” din localitatea Râciu, Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” și Liceul 
Tehnologic ”Gheorghe Șincai” din municipiul Tg. Mureș. 
Expunerea de motive nr. 223  din 13.01.2022 a  d-lui Belean Alin-Ciprian, primarul comunei Râciu, 
prin care propune emiterea acceptului de inființare a consortiului scolar ”UNIVERSUM 
TECHNOLOGICUM PERSU-ȘINCAI” din care fac parte,  Scoala Profesională ”Gheorghe Șincai” Râciu, 
Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” și  Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” din municipiul Tg.Mureș; 
Avizul favorabil al comisiei de specialitate privind emiterea acceptului de inființare a consortiului 
scolar ”UNIVERSUM TECHNOLOGICUM PERSU-ȘINCAI”; 
Ținând cont de prevederile: 
Art. 62 alin. (1) și alin. (2) din LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 
Art.8 din  ORDINUL nr. 5.488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare; 
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 2022-2023, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5511/2021, 
Art. 129 , alin. (7), lit, a) din O.U.G. 57 din 3.07.2019 si art. 129 alin.(2) lit.d) din OUG 57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ. 



In baza prevederilor art.139 alin. (1) si art. 196, alin.(1) lit.a) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. Consiliul Local al comunei Râciu aproba emiterea acceptului de înfiintare a consortiului 
scolar ”UNIVERSUM TECHNOLOGICUM PERSU-ȘINCAI” între următoarele unități de învățământ: 
Scoala Profesională ”Gheorghe Șincai” Râciu, Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” și  Liceul Tehnologic 
”Gheorghe Șincai” din municipiul Tg.Mureș, incepand cu anul scolar 2022-2023, conform 
contractului de parteneriat nr. 58/13.01.2022 anexat prezentei. 
Art.2. Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Râciu –Belean Alin-Ciprian. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în 
termenul prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Școlii Profesionale Gheorghe Șincai Râciu; 
 Liceului Tehnologic ”Aurel Persu”; 
 Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai”; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
Primar,                                                                              Avizat pentru legalitate 
Belean Alin-Ciprian                                                  Secretar general Dunca Ioan                
                                                                                                      
 ………………………….....                                                         ……………………… 
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