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H O T Ă R Â R E 
privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Bambi” în 

subordinea Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai 

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară, din 

data de 30 martie 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre, nr.23/P.H. din 21 martie 2022 privind înfiinţarea 

unităţii de învăţământ cu personalitate juridică „Creşa Bambi” în subordinea 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai, dl. Nyakó Iozsef, avizat de Comisia buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat şi Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport ale Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.1554/21 

martie  2022 şi Raportul de specialitate al Secretarului general al Oraşului Valea lui 

Mihai, nr.1617/23 martie 2022, 

- prevederile art. 27 alin. (1
1
), alin, (1

2
), alin, (1

3
), alin, (4

1
) şi ale art.248 

alin, (1
3
) din Legea nr.1/2011  a educaţiei naţionale, completată şi modificată de 

O.U.G. nr.100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, aprobată 

cu modificări şi completări de Legea nr.17/2022,  

În baza art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a, art.136, art.139 și art.196 

alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: (1) Se aprobă înfiinţarea unităţii de învăţământ „Creşa Bambi”, cu 

personalitate juridică, gestiune, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria 

Marghita, prin transferul Creşei – Valea lui Mihai structura fără personalitate juridică 

din cadrul Direcţiei de asistenţă socială – Valea lui Mihai, în subordinea Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai, începând cu data de 01 aprilie 2022. 
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(2) Unitatea de învăţământ „Creşa Bambi”, are sediul în Oraşul Valea lui 

Mihai, strada Marton Aron nr.42, judeţul Bihor, cod poştal 415700. 

(3) În actele pe care le încheie sau le emite se va utiliza următorul antet:  

ORAŞUL VALEA LUI MIHAI, JUDEŢUL BIHOR 

CREŞA BAMBI 

Strada Marton Aron nr.42 

Tel. __________________ 

E-mail: _______________  

 

Art.2: (1) Se aprobă exercitarea funcţiei de ordonator secundar de credite  de 

către d-na Torda Kaolla-Csilla – şef centru. 

(2) Actele prin care unitatea de învăţământ Creşa Bambi se angajează 

juridic şi patrimonial se semnează de către d-na Torda Kaolla-Csilla în calitate de şef 

centru. 

 

Art.3: (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 

Creşa Bambi, organigrama şi Statul de funcţii vor fi supuse aprobării Consiliului 

Local al Oraşului Valea lui Mihai, judeţul Bihor. 

(2) Salariaţii din cadrul Creşei vor trece în structura nou înfiinţată, preluarea 

personalului se va face pe bază de protocol. 

(3) Personalul cu atribuţii didactice va avea obligaţia de a urma, până la data 

de 01 septembrie 2025, studii de educaţie timpurie pentru îndeplinirea cerinţelor 

specifice de educator-puericultor, condiţie care se va regăsi în contractul de muncă 

încheiat cu noul angajator. 

 

Art.4: Unitatea de învăţământ Creşa Bambi va fi finanţată din bugetul de 

stat, din bugetul local în limita bugetului aprobat, contribuţia lunară aferentă 

întreţinerii copiilor în creşă datorată de părinţi/reprezentanţi legali – stabilită conform 

legii, din donaţii, sponsorizări şi alte sume legal constituite. 

 

Art.5: Preluarea bunurilor aflate în evidenţele contabile ale UAT Oraşul 

Valea lui Mihai de către unitatea de învăţământ Creşa Bambi, se va face pe bază de 

protocol încheiat între părţi. 

  

Art.6: Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate şi 

Direcția de Asistență Socială – Valea lui Mihai vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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Art.7: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

 Primarul oraşului Valea lui Mihai,  

 Direcţia de asistenţă socială - Valea lui Mihai.  

 Biroul buget-contabilitate, finanţe şi Compartimentul resurse umane din 

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai,  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro,  

 la dosar. 

 
 
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate:    

              Iuhas Monika- Hilda                                   SECRETARUL GENERAL 

                                               AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                      Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.25 din 30 martie 2022   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                      0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.25/30 martie 2022 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[X] simplă;   [] absolută;   [  ] calificată; 
30/03/2022  

2.  Comunicarea către primar 12/04/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 12/04/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/04/2022  
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