
              AVIZAT DE LEGALITATE, 

  SECRETARUL GENERAL  

     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. nr. 276/30.09.2021 pentru înființarea  

Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare 

  

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedința extraordinară a lunii martie 

2022, având în vedere: 

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8454/09.03.2022 întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8455/09.03.2022, întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile art. 27 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

§  Prevederile punctului 2 din Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

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

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte; 

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art. I (1) Se aprobă schimbarea denumirii „Direcția Creșe Târgoviște”, înființată prin 

H.C.L. nr. 276/30.09.2021 din „Direcția Creșe Târgoviște” în „Creșa pentru Educație 

Timpurie Târgoviște”. 

(2) Pentru corelare cu prevederile alin. (1) sintagma „Direcția Creșe Târgoviște” se 

înlocuiește cu sintagma „Creșa pentru Educație Timpurie Târgoviște” în toate actele 

administrative care privesc organizarea și funcționarea Direcției Creșe Târgoviște. 

 Art. II Articolul 1 al H.C.L. nr. 276/30.09.2021 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„Art. 1 Începând cu data prezentei se aprobă înființarea Creșei pentru Educație Timpurie 

Târgoviște și este unitate de învăţământ antepreșcolar cu personalitate juridică, Consiliul 

Local Municipal Targoviste având calitatea de persoană juridică fondatoare”.  

 



 

 

Art. III Articolul 2 al H.C.L. nr. 276/30.09.2021 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

„Art. 2 Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare si 

funcționare ale Creșei pentru Educație Timpurie Târgoviște, conform 

anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art. IV Alineatul 1 al articolului 3 din H.C.L. nr. 276/30.09.2021 se modifică și va avea 

următorul conținut: 

„Art. 3 (1) Creșa pentru Educație Timpurie Târgoviște oferă copiilor antepreșcolari, cu 

vârste cuprinse 0 luni și 3 ani, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere”. 

Art. V Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 276/30.09.2021 rămân neschimbate. 

Art.VI Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului 

Târgoviște, Creșa pentru Educație Timpurie Târgoviște, Direcția Economică, 

Compartimentul Evidența Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgovişte. 

 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

  11 martie 2022 

Direcția de Asistență Socială X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul    

proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  
 

 

http://192.168.168.242/MonitorPMT/Hotarari/Anexe300921/H.C.L.%20nr.%20276/Anexa%201.pdf
http://192.168.168.242/MonitorPMT/Hotarari/Anexe300921/H.C.L.%20nr.%20276/Anexa%202.pdf
http://192.168.168.242/MonitorPMT/Hotarari/Anexe300921/H.C.L.%20nr.%20276/Anexa%203.pdf


                                                                                                   APROBAT, 

                                                                                       PRIMARUL 

                                                                                   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                                      jr. Daniel - Cristian STAN 

 

REFERAT 

privind modificarea  HCL nr. 276/30.09.2021 privind infiintarea  Direcției Creșe 

Târgoviște, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare 

 

 

Având în vedere Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea 

unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, la pct. 2. se modifica dupa cum urmeaza: 

La articolul I punctul 1, alineatele (11)-(13) ale articolului 27 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

"(11) Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor 

antepreşcolari cu vârste cuprinse între 0 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi 

supraveghere. 

(12) Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate la solicitarea primarilor, 

ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratelor şcolare 

judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ care au nivel preşcolar cu program 

prelungit cu personalitate juridică sau unităţilor de învăţământ care au în structură învăţământ 

preşcolar. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se comunică spre 

informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 zile de la emitere. 

(13) În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele de 

stat devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, autorităţile locale având calitatea de 

persoană juridică fondatoare, finanţarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (41), 

cu obligaţia de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autorităţile administraţiei publice locale 

pot contribui la finanţarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situaţie, inspectoratele 

şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti asigură coordonarea metodologică a respectivelor 

creşe." 

                       

Incepand cu data prezentei se aproba modificarea  HCL nr. 276/30.09.2021 privind infiintarea  

Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare dupa cum urmeaza : 

1. Cresa pentru educatie timpurie Targoviste este unitate de învăţământ antepreșcolar cu 

personalitate juridică, Consiliul Local Targoviste  având calitatea de persoană juridică 

fondatoare; 

2. Se aproba organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare – 

anexele 1, 2 și 3; 

3. Cresa pentru educatie timpurie Targoviste face parte din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 0 luni şi 3 ani servicii 

integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere. 

  

Director delegat, 

prof. Catanoiu Domnita                                                                           

 

https://lege5.ro/App/Document/ha4dgmzwg4ya/ordonanta-de-urgenta-nr-100-2021-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011-si-abrogarea-unor-acte-normative-din-domeniul-protectiei-sociale?pid=412242870&d=2022-03-09#p-412242870


 APROBAT, 

               PRIMARUL 

                                                                                    MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                  jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea  HCL nr. 276/30.09.2021 privind infiintarea  Direcției Creșe 

Târgoviște, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre:   

Directia Crese Targoviste 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 

Director delegat – prof. Catanoiu Domnita 

3. Modificări legislative 

Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte 

normative din domeniul protecţiei sociale a a fost modificată,  dupa cum urmeaza: 

-  Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor 

antepreşcolari cu vârste cuprinse între 0 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi 

supraveghere. 

- Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate la solicitarea 

primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratelor 

şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ care au nivel preşcolar cu 

program prelungit cu personalitate juridică sau unităţilor de învăţământ care au în structură 

învăţământ preşcolar. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se 

comunică spre informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 zile de la emitere. 

-  În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele 

de stat devin unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, autorităţile locale având calitatea 

de persoană juridică fondatoare, finanţarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. 

(41), cu obligaţia de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autorităţile administraţiei 

publice locale pot contribui la finanţarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această 

situaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti asigură coordonarea 

metodologică a respectivelor creşe." 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare: 

  Avand in vedere ca finantarea unitatilor de invatamant anteprescolar se asigura 

conform art. 27, alin (41)  din Legea nr. 1 a Educatiei Nationale: “Statul asigură finanţarea de 

bază pentru toţi antepreşcolarii înscrişi în unităţile acreditate de educaţie timpurie 

antepreşcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard per 

antepreşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.” , se 

impune modificarea HCL 276  din data 30.09.2021, după cum urmează:    

1. Varsta copiilor anteprescolari s-a modificat de la 11 luni - 3 ani la 0 luni - 3 ani; 

2. Denumirea Directiei Crese Targoviste se modifica in Cresa pentru educatie timpurie 

Targoviste si este unitate de învăţământ cu personalitate juridică, Consiliul Local Targoviste  

având calitatea de persoană juridică fondatoare; 

3. Toate creşele înfiinţate de consiliile locale, conform dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea 

nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul 

https://lege5.ro/App/Document/geydmojzgi/legea-nr-263-2007-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-creselor?pid=264455195&d=2022-03-09#p-264455195


Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt considerate unităţi de învăţământ acreditate prin efectul legii, la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, şi se supun prevederilor legale în vigoare. 

4. Coordonarea metodologica a activitatii de crese este asigurata de Ministerul Educatiei 

Nationale – Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita. 

5. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative 

din domeniul protecţiei sociale. 

6. Propunerea compartimentului de specialitate 

             Incepand cu data prezentei se aproba modificarea  HCL nr. 276/30.09.2021 privind 

infiintarea  Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare dupa cum urmeaza: 

1.  Cresa pentru educatie timpurie Targoviste este unitate de învăţământ antepreșcolar cu 

personalitate juridică, Consiliul Local Targoviste  având calitatea de persoană juridică 

fondatoare; 

2. Se aproba organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare – 

anexele 1, 2 și 3; 

3. Cresa pentru educatie timpurie Targoviste face parte din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 0 luni şi 3 ani servicii 

integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere. 

7. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare 

- asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii; 

- Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii înscriși în unitățile acreditate de 

educație timpurie antepreșcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard 

per antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. 

8. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre  

- Transfer de la bugetul de stat 

- Bugetul local 

- Contributia lunara a parintilor/reprezentantilor legali 

- Sponsorizari/donatii si alte surse legal constituite 

 

       VICEPRIMAR,          DIRECTOR DELEGAT, 

   prof. Monica Cezarina ILIE                                prof. Catanoiu Domnita 

 

 

 

    DIRECTOR ECONOMIC,                          

ec.dr.Silviana Ecaterina MARIN    

 

 

 

 

      BIROUL  JURIDIC,                              

       jr. Elena EPURESCU   

 

 


