ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

Nr.5453/12.06.2020

ANUNȚ
Consiliul Local Ernei, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică intenția
de a aproba printr-o hotărâre schimbarea denumirii unității de învățământ Școala Gimnazială
Dumbrăvioara în Școala Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara.
Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 12 iunie 2020, pe site-ul Primăriei Comunei
Ernei: www.primariaernei.ro la secțiunea ”Primărie → Transparență decizională → Proiecte de hotărâri
cu caracter normativ” și este afișat la sediul instituției din sat Ernei nr.439.
Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare,
până la data de 24 iunie 2020 la sediul Primăriei Comunei Ernei sau prin e-mail: ernei@cjmures.ro.

PRIMAR,
Jánosi Ferenc

SECRETAR GENERAL AL U.A.T,
Hochbauer Mihály

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI

HOTĂRÂREA (PROIECT) nr.33 din 12 iunie 2020
privind schimbarea denumirii unității de învățământ Școala Gimnazială Dumbrăvioara în Școala
Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara
Consiliul Local al Comunei Ernei, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru din data
de __.__.2020, având în vedere:
-adresa Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei nr.1676/28.11.2019, înregistrată la Primăria
comunei Ernei sub nr.11599/27.11.2019, prin care se solicită schimbarea denumirii unității de
învățământ ”Școala Gimnazială Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara,
-avizul Comisiei județene de atribuire de denumiri nr.___________,
-referatul de aprobare al Primarului comunei Ernei nr.5449/12.06.2020, raportul de specialitate
al Compartimentului administrație publică locală, comunicare, secretariat, autorizare si controlul
activității economice nr.5451/12.06.2020, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate
nr.______/_____2020,
-prevederile Ordinului M.E.C.S.T. nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările
și completările ulterioare,
-prevederile art.2 lit.„d” și art.3 alin.(1) din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile art.129 alin.(2) lit.„c” coroborat cu alin.(6) lit.”d” din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ,
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂREȘTE
Art.1.Se aprobă schimbarea denumirii ”Școlii Gimnaziale Dumbrăvioara” în Școala
Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Ernei și
directorul unității de învățământ.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei: Instituției
Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei Ernei, directorului unității de învățământ și se aduce la
cunoștința publică prin publicare în Monitorul Oficial Local.
Inițiator,
PRIMAR
Ferenc Jánosi

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.
Mihály Hochbauer

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ERNEI
„PRIMĂRIA”
547215 Ernei, nr.439, Tel: 0265 335206; Fax:0265 335207, www.primariaernei.ro, E-mail: ernei@cjmures.ro

Nr.5449/12.06.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărârea privind schimbarea denumirii unității de învățământ „Școala Gimnazială
Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială ”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara
Prin cererea înregistrată sub nr.11599/ 27.11.2019 Școala Gimnazială ”Apafi Mihály” Ernei–
unitate de învățământ cu personalitate juridică, solicită schimbarea denumirii unității de învățământ
„Școala Gimnazială Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială ”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara, începând cu
anul școlar 2020–2021. Cererea școlii se întemeiază pe procesul-verbal al ședinței consiliului
profesoral din data de 16.10.2019, precum și pe Hotărârea Consiliului de administrație al Școlii
Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei nr.372/17.10.2019.
Alegerea denumirii ”Teleki Sámuel” pentru instituția de învățământ se fundamentează pe
următoarele motive:
-Contele Teleki Sámuel (1739-1822), fost cancelar al Transilvaniei, este întemeietorul
Bibliotecii Teleki din Târgu Mureș - una dintre primele astfel de obiective din Estul Europei, deschisă
în anul 1802 și care funcționează până în prezent. Contele s-a îngrijit de îmbogățirea fondului de carte
al bibliotecii, astfel a procurat cele 40.000 de cărți ale colecției din 25 de orașe europene, reușind în
timpul celor 60 de ani de activitate să procure cele mai reprezentative opere științifice apărute în
Europa de la înființarea tiparului. Majoritatea cărților sunt scrise în limba latină, greacă, germană,
franceză, engleză, maghiară şi română, dar şi în alte limbi europene. Pe lângă priceperea și preocuparea
pentru păstrarea acestei moșteniri culturale europene, meritul cel mai deosebit al contelui Teleki constă
în gestul său iluminist de a oferi această bibliotecă pentru uzul comunității. Începând de la fondare,
această bibliotecă enciclopedică funcționase cu sală de lectură permițând oricui accesul la misterele și
învățăturile lucrărilor din toate domeniile științelor.
-Contele a pornit la studii în străinătate în anul 1759, iar după întoarcerea în țară (1763) s-a
stabilit inițial în Șardu Nirajului, apoi în urma căsătoriei s-a stabilit în localitatea Dumbrăvioara;
-în perioada 1769-1773 contele a construit în localitatea Dumbrăvioara un castel-în stil baroc,
care se află pe lista monumentelor istorice din România;
-în anul 1785 a construit în Dumbrăvioara Biserica Reformată, apoi prin testament a dispus
finanțarea construirii primei școli din satul Dumbrăvioara, plan realizat în anul 1824 de către fiul său;
-în anul 1804 contele Teleki Sámuel a înființat o Fundație pentru susținerea învățământului;
-în anul 1774 contele a construit în Dumbrăvioara Cripta familiei în care au fost înmormântate
membrii familiei, printre care și întemeietorul bibliotecii și strănepotul său, exploratorul african Teleki
Sámuel.
Având în vedere contribuția majoră adusă de către contele Teleki Sámuel la dezvoltarea culturii
și învățământului, luând în considerare că această personalitate de renume mondial a avut o strânsă
legătură cu cetățenii din satul Dumbrăvioara, ținând cont de faptul că schimbare denumirii instituției de
învățământ reprezintă un omagiu adus marelui cărturar, precum și exprimarea recunoștinței comunității
din această localitate pentru sprijinul acordat pe plan educațional și nu numai, am inițiat prezentul
proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză și aprobare Consiliului Local Ernei.
PRIMAR,
Jánosi Ferenc

ROMÂNIA
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Nr.5451/12.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărârea privind schimbarea denumirii unității de învățământ „Școala Gimnazială
Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială ”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara
Prin referatul de aprobare nr.5449/12.06.2020 Primarul comunei Ernei propune elaborarea unui
proiect de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii unității de învățământ „Școala Gimnazială
Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială ”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara.
1. Necesitatea și oportunitatea:
Proiectul de hotărâre se întemeiază pe cererea Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei
înregistrată sub nr.11599/27.11.2019 prin care unitatea de învățământ cu personalitate juridică solicită
schimbarea denumirii unității de învățământ „Școala Gimnazială Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială
”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara, începând cu anul școlar 2020–2021. Această solicitare s-a întocmit în
baza aprobării în Consiliul profesoral din data de 16.10.2019, precum și în temeiul Hotărârii
Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei nr.372/17.10.2019.
În conformitate cu prevederile art.2 lit."d" și prevederile art.3 din Ordonanța nr.63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, “Atribuirea sau
schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art.1, se face de către: d)consiliile locale, prin
hotărâre, pentru parcuri, piețe, oboare, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport în comun,
precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate in subordinea lor” și “(1) Proiectele de
hotărâri ale consiliilor județene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de
personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor
astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de
atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București.” Ținând cont de aceste dispoziții
legale Consiliul local al comunei Ernei solicită avizul Comisiei județene de atribuire de denumiri din
cadrul Instituției Prefectului–Județul Mureș pentru proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea
denumirii unității de învățământ „Școala Gimnazială Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială ”Teleki
Sámuel” Dumbrăvioara.
2. Legalitatea
Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte
normative și documente:
-cererea Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei–unitate de învățământ cu personalitate
juridică, înregistrată sub nr.11599/27.11.2019 prin care solicită schimbarea denumirii unității de
învățământ „Școala Gimnazială Dumbrăvioara” în Școala Gimnazială ”Teleki Sámuel” Dumbrăvioara
-dispozițiile Ordinului MECST nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările
și completările ulterioare,
-prevederile art.2 lit.„d” și art.3 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile art.129 alin.(2) lit.„c” coroborat cu cele ale alin.(6) lit.”d” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
Având în vedere cele prezentate mai sus, consider că inițiativa domnului primar este legală, ca
urmare propun Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre, sub forma promovată.
Întocmit,
Compartimentul administrație publică locală, comunicare, secretariat, autorizare si controlul
activității economice.
Nerghes Janos, consilier

