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Nr. 3436 din 05.04.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor

Prin adresa nr. 897/23.02.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.
3436/23.02.2016, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai a solicitat ca începând cu
anul școlar 2016-2017 să fie schimbată denumirea unității din Centrul Școlar de Educație Incluzivă
”IRIS” Oradea, cu sediul în str. Republicii nr.33, loc.Oradea, Județul Bihor, în Centrul Școlar de
Educație Incluzivă ”Bonitas” Oradea, deoarece în urma discuțiilor purtate cu Episcopia RomanoCatolică Oradea, care le-a oferit spațiu cu titlu gratuit, s-a remarcat faptul că sintagma ”Iris” din
denumirea atribuită în luna ianuarie 2016 nu este potrivită pentru a fi asociată unei unități de învățământ
special, deoarece este un simbol păgân, profund anticreștin. Cu atât mai mult sintagma ”Iris” nu poate
avea legătură cu spațiul dat în folosință de Episcopia Romano-Catolică Oradea, deoarece acest spațiu a
fost construit și folosit în scopuri de caritate și ajutorare a persoanelor cu nevoi speciale sau aflate în
suferință;
Luând în considerare Hotărârea nr.195/29.09.2015 a Consiliului Judeţean Bihor privind înființarea
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai, începând cu anul școlar 2015-2016;
Având în vedere dispozițiile art.4 lit.(i), ale art.5-6 și ale art.7 alin (1) din Anexa 1 la Ordinul
Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind
aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar, coroborate cu prevederile Legii nr.1/2011, legea educației naționale;
În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Modificarea Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor, prin schimbarea
denumiri din Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Valea lui Mihai în Centrul Școlar de Educație
Incluzivă ”Bonitas” Oradea, cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr.33, Jud. Bihor., și având următoarele
locații de desfășurare a activității instructiv- educative:
- Oraș Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan, nr.32;
- Oraș Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc, nr.5;
- Municipiul Salonta, str. Aradului, nr.25;
- Municipiul Salonta, str. Republicii, nr. 88;
- Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 33;
- Municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4;
- Municipiul Oradea, str. Brașovului, nr.2 ”.
PREŞEDINTE,
Cornel Popa
410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Nr. 4634 din 05.04.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 3436 din 05.04.2016 a Președintelui Consiliului Judeţean
Bihor privind modificarea Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 195/29.09.2015, prin care s-a aprobat
înființarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, str.
Bathori Istvan, Nr.32, începând cu anul școlar 2015-2016;
Luând în considerare adresa nr. 561/05.01.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.
85/05.01.2016, prin care Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai a solicitat aprobarea
schimbării denumirii unității și a sediului acesteia în Centrul Școlar de Educație Incluzivă IRIS Oradea, cu
sediul în str.Republicii nr.33, loc. Oradea, Județul Bihor, deoarece unitatea de învățământ special a primit în
folosință gratuită imobilul situat la adresa de mai sus, în baza Contractului de comodat nr. 2628/20.11.2015
încheiat cu Episcopia Romano-Catolică Oradea, care ulterior a fost prelungit pe perioada de 5 ani, s-a emis
Hotărârea nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor, prin care s-a aprobat modificarea denumirii și a
sediului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai în Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Iris Oradea, str. Republicii nr.33, începând cu anul școlar 2016-2017;
Prin adresa nr.897/23.02.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 3436/23.02.2016,
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai a solicitat ca începând cu anul școlar 2016-2017
să fie schimbată denumirea unității din Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”IRIS” Oradea în Centrul
Școlar de Educație Incluzivă ”Bonitas” Oradea, deoarece în urma discuțiilor purtate cu Episcopia RomanoCatolică Oradea, care le-a oferit spațiu cu titlu gratuit, s-a remarcat faptul că sintagma ”Iris”, din denumirea
atribuită în luna ianuarie 2016, nu este potrivită pentru a fi asociată unei unități de învățământ special,
deoarece este un simbol păgân, profund anticreștin. Cu atât mai mult sintagma ”Iris” nu poate avea legătură
cu spațiul dat în folosință de Episcopia Romano-Catolică Oradea, deoarece acest spațiu a fost construit și
folosit în scopuri de caritate și ajutorare a persoanelor cu nevoi speciale sau aflate în suferință;
Având în vedere prevalența interesului superioral copilului beneficiar al procesului instructiveducativ, respectiv necesitatea menținerii în bune condiții a raporturilor contractuale dintre unitatea școlară
și Episcopia Romano-Catolică Oradea, în scopul asigurării spațiului necesar desfășurării activității
instructiv-educative a copiilor;
Pentru evitarea unor schimbări succesive a denumirii unității școlare, raportat la motivele invocate
în justificarea denumirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Bonitas” Oradea, motive de natura să fie
reiterate în anul școlar 2017-2018;
Tinând cont de adresa nr.1076/2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai
prin care ne transmite modificările privind locațiile de desfășurare a activității centrului, prin Hotărârea
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nr.3/2015 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor;
Potrivit dispozițiilor art.5 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor
de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar: ”pe parcursul anului şcolar, consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte propunerea privind denumirea unităţii de învăţământ
începând cu anul şcolar următor şi înaintează solicitarea, însoţită de fundamentarea necesară, spre
aprobare, administraţiei publice locale sau judeţene, după caz.” .
Luând în considerare prevederile art. 6 și 7 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea procedurii de
atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
Ținând cont de prevederile art. 91 alin. (1) şi alin. (5) lit. (a) pct. 1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora în exercitarea
atribuţiilor sale consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind ”educaţia”;
În temeiul art. 98 şi art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM:
Modificarea Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor, prin schimbarea denumirii Centrului
Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai în Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Bonitas”
Oradea, și având următoarele locații de desfășurare a activității instructiv- educative:
- Oraș Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan, nr.32;
- Oraș Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc, nr.5;
- Municipiul Salonta, str. Aradului, nr.25;
- Municipiul Salonta, str. Republicii, nr. 88;
- Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 33;
- Municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4;
- Municipiul Oradea, str. Brașovului, nr.2 ”.
VICEPREŞEDINTE,
Ionel Avrigeanu

VIZAT,
Serviciul Juridic-Contencios,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”
oficial”

DIRECTOR GENERAL,
ec. Dimitrie Musca
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ÎNTOCMIT,
consilier, Cornelia Bulzan
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea şi legalitatea întocmirii acestui înscris

2 ex/C.B.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr._____din_____2016
privind modificarea Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 3436 din 05.04.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, precum şi Raportul de Specialitate nr.4634 din 05.04.2016 al Direcţiei Generale
Economice – Compartimentul Monitorizarea Institutiilor Subordonate, prin care se propune modificarea
Hotărârii nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor;
Luând în considerare adresa nr. 897/23.02.2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1
Valea lui Mihai înregistrată la Consiliul Județean Bihor, prin care a solicitat aprobarea schimbării
denumirii unității în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Bonitas” Oradea, începând cu anul școlar 20162017, și adresa nr.1076/2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai prin care ne
transmite modificările privind locațiile de desfășurare a activității centrului, prin Hotărârea nr.3/2015 a
Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bihor;
Având în vedere prevalența interesului superioral copilului beneficiar al procesului instructiveducativ, respectiv necesitatea menținerii în bune condiții a raporturilor contractuale dintre unitatea școlară
și Episcopia Romano-Catolică Oradea, în scopul asigurării spațiului necesar desfășurării activității
instructiv-educative a copiilor;
Pentru evitarea unor schimbări succesive a denumirii unității școlare, raportat la motivele invocate
în justificarea denumirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Bonitas” Oradea, motive de natura să fie
reiterate în anul școlar 2017-2018;
Ținând cont de Hotărârea nr.195/29.09.2015 a Consiliului Judeţean Bihor privind înființarea
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai, începând cu anul școlar 2015-2016;
Având în vedere dispozițiile art. 5, 6 și 7 la Anexa 1 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit. (a) şi alin (5) lit. (a) pct. 1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art.115 alin.1 lit.(c) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor și va avea
următorul cuprins: ”Se aprobă modificarea sediului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr 1 Valea lui
Mihai, str. Bathori Istvan nr.32 Valea lui Mihai în municipiul Oradea, str. Republicii nr.33, județul Bihor,
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cu următoarele locații de desfășurare a activității instructiv- educative:
- Oraș Valea lui Mihai, str. Bathori Istvan, nr.32;
- Oraș Valea lui Mihai, str. Kazinczy Ferenc, nr.5;
- Municipiul Salonta, str. Aradului, nr.25;
- Municipiul Salonta, str. Republicii, nr. 88;
- Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 33;
- Municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4;
- Municipiul Oradea, str. Brașovului, nr.2 ”.
Art.2. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr.10/28.01.2016 a Consiliului Județean Bihor și va avea
următorul cuprins: ”Începând cu anul școlar 2016-2017 denumirea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr 1 Valea lui Mihai se schimbă în Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Bonitas” Oradea.”.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului
Judeţean Bihor prin Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate şi Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr 1 Valea lui Mihai.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relaţii cu Consilierii cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relaţii cu
Consilierii, Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr. 1 Valea lui Mihai și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

PREŞEDINTE,
Cornel Popa
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