CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
______________________________________________________________________________

Nr. 17020 din 19.09.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație și în
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Popești
Ţinând cont de adresa nr. 841 din 15.09.2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1
Popești, prin care solicită desemnarea din partea Consiliului Judeţean Bihor a unui reprezentant în
Consiliul de administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
(CEAC);
Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile
legii, atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean”;
Potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv:
- art. 96, alin 2^1, lit.a din Legea nr.1/2011 – legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare, prin care se constituie consiliul de administrație la nivelul unităților de
învățământ special, coroborate cu Ordinul nr.4619/2014 a Ministerului Educației Naționale
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație
din unitățile de învățământ preuniversitar;
- art. 11 alin.1 si 4 pct. e din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu
modificările ulterioare, coroborat cu Articolul Unic, pct 9 din Legea nr.87/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică are câte un reprezentant al
consiliului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
- art.17 alin.1 și 3 din H.G. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Consiliul Județean
Bihor finanțează învățământul special din județul Bihor.
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:
Desemnarea de către Consiliul Judeţean Bihor a unui reprezentant în Consiliul de
administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) la Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Popești .
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Nr. 17257 din 19.09.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație și în
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Popești
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 17020 din 19.09.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Popești;
Luând în considerare adresa nr. 841 din 15.09.2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1
Popești, prin care solicită desemnarea din partea Consiliului Judeţean Bihor a unui reprezentant în
Consiliul de administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
(CEAC);
Ţinând cont de prevederile legale în vigoare, respectiv:
- art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin. (5) lit. a), pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, 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: 1. educaţia”, şi de art. 92: „Persoanele împuternicite să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes
judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică
rezultată după alegerile locale.”;
- art. 96, alin 2^1, lit. a din Legea nr.1/2011 – legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare, prin care se constituie consiliul de administrație la nivelul unităților de
învățământ special: ” 2^1) În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este
organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: a) în cazul unităţilor de
învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administraţie este
format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2
reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului
General al Municipiului Bucureşti. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie
din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului
articol se aplică în mod corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;”, coroborate cu
Ordinul nr.4619/2014 a Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
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-

-

art. 11 alin.1 si 4 pct. e din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările
ulterioare: ” (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. și (4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde: e) un reprezentant al
consiliului local; , coroborat cu Articolul Unic, pct 9 din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică are câte un reprezentant al consiliului în Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
art.17 alin.1 și 3 din H.G. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea
şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Consiliul Județean Bihor finanțează
învățământul special din județul Bihor: ” (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale
unităţilor de învăţământ special se asigură din bugetul consiliului judeţean, respectiv al sectoarelor
municipiului Bucureşti, şi din bugetul de stat.”

În temeiul art. 98 şi art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNEM:
Desemnarea de către Consiliul Judeţean Bihor a unui reprezentant în Consiliul de
administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) la Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Popești.
VICEPREȘEDINTE,
Traian Bodea

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

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Gabriela Plugar
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Cornelia Bulzan
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

2 ex/CB
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 17262 din 19.09.2016
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație și în
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Popești
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 17020 din 19.09.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, precum şi Raportul de Specialitate nr. 17257 din 19.09.2016 al Direcţiei Generale
Economice - Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității (CEAC) la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Popești;
Luând în considerare adresa nr.841 din 15.09.2016 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1
Popești, prin care solicită desemnarea din partea Consiliului Judeţean Bihor a unui reprezentant în
Consiliul de administrație și a unui reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
(CEAC);
Ținând cont de prevederile legale în vigoare, respectiv:
- art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin. (5) lit. a), pct. 1 și art. 92 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 96, alin 2^1, lit. a din Legea nr.1/2011 – legea educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare, prin care se constituie consiliul de administrație la nivelul unităților
de învățământ special, coroborate cu Ordinul nr.4619/2014 a Ministerului Educației
Naționale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
- art. 11 alin.1 si 4 pct. e din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu
modificările ulterioare, coroborat cu Articolul Unic, pct 9 din Legea nr.87/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică are câte un
reprezentant al consiliului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
- art.17 alin.1 și 3 din H.G. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Consiliul Județean
Bihor finanțează învățământul special din județul Bihor.
Potrivit art. 91 alin. (1) lit. a), alin (5) lit. a) pct.4, şi art. 92 coroborat cu art. 97 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 desemnează dl/dna _____________________________ ca reprezentant din partea
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Consiliului Județean Bihor în Consiliul de administrație al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr.Popești.
Art. 2. Se desemnează dl/dna _____________________________ ca reprezentant din partea
Consiliului Judeţean Bihor în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) al Centrului Şcolar
de Educaţie Incluzivă Nr.1 Popești;
Art. 3. Începând cu data prezentei orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art. 4. 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 Popești.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relaţii cu Consilierii cu:
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Compartimentul
Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Popești,
reprezentanții desemnați.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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