
             AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                  SECRETARUL GENERAL  

                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal 

Târgovişte în consiliul de administraţie  

 al Creșei pentru educație timpurie Târgovişte  

și includerea acesteia în rețeaua școlară 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16539/18.05.2022 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. 16540/18.05.2022, 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 art. 6 alin. (7) și art. 37 alin. (1) și (2) din Metodologia de 

organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară, aprobată prin H.G. nr. 566/2022; 

▪ Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. 

7313/11.05.2022; 

▪ Prevederile HCL nr. 352/16.12.2021 privind aprobarea reţelei de unităţi 

şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 

2022 – 2023; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ 

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

       În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

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

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



HOTĂRÂRE: 

  

Art. 1 Se desemnează dl./dna._______, reprezentant al Consiliului Local 

Municipal Târgovişte, în consiliul de administrație al Creșei pentru educație 

timpurie Târgovişte. 

Art. 2 Se include Creșa pentru educație timpurie Târgovişte în rețeaua de unităţi 

şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte, HCL nr. 

352/16.12.2021 privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe 

raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2022 - 2023 completându-se în 

mod corespunzător. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul 

Consiliului Local Municipal Târgovişte în cadrul consiliului de administrație al 

Creșei pentru educație timpurie Târgovişte 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 

  17 iunie 2022 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X   

Comisia nr. 5 X  

 



APROBAT, 

                                                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                                               jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru iniţierea unui proiect de hotărâre referitor la desemnarea reprezentanțului  

Consiliului Local Târgoviște  

în consiliul de administrație al Cresei pentru educație timpurie Târgoviște 

 

 

 

Avand în vedere: 

- prevederile art. 37 alin.  (1) din Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi 

a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, din 28.04.2022 aprobata prin HG 

nr. 566/2022 potrivit cărora conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu nivel 

antepreşcolar prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 6 alin. (1) se asigură de către director şi 

de către consiliul de administraţie 

- prevederile art. 37 alin.  (1) și alin. (2) din Metodologia de organizare şi funcţionare a 

creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, din 28.04.2022 

aprobata prin HG nr. 566/2022, conform cărora consiliul de administraţie (CA) al unităţii 

de învăţământ preuniversitar cu nivel antepreşcolar prevăzute la art. 6 alin. (1) este format 

din 7 membri, în următoarea componenţă:   

   - 2 cadre didactice, dintre care unul este directorul   

   - primarul/reprezentantul primarului  

   - 1 reprezentant al consiliului local   

   - 2 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al grădiniţei desemnate a avea rol      

de coordonare metodologică  

Se propune redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotarare care vor fi înaintate 

analizei și dezbaterii în vederea  adoptarii unei hotărâri  referitoare la desemnarea reprezentanțului  

Consiliului Local Târgoviște  în consiliul de administrație al Creșei pentru educație timpurie 

Târgoviște 

 

 

                                                                                                   Director delegat, 

                                                                                    Creșa pentru educație timpurie Târgoviște 

                                                                                               prof. Catanoiu Domnita 
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APROBAT,  

                                                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                                              jr. Daniel-Cristian STAN 

 

Raport de specialitate 

privind desemnarea reprezentanțului  Consiliului Local Târgoviște  

în consiliul de administrație al Cresei pentru educație timpurie Târgoviște 

 

     Prin HCl nr. 276/30.09.2021 s-a infiintat Directia Crese Targoviste si prin HCL nr. 

108/14.03.2022 s-a schimbat denumirea in Creșa pentru educație timpurie Târgoviște, unitate de 

învățământ cu personalitate juridică. 

     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, iar 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.   

     Astfel,  conform art. 37 alin.  (1) și alin. (2) din Metodologia de organizare şi funcţionare a 

creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară din 28.04.2022 aprobata prin 

HG nr. 566/2022, conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu nivel antepreşcolar 

prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 6 alin. (1) se asigură de către director şi de consiliul de 

administraţie. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu nivel 

antepreşcolar prevăzute la art. 6 alin. (1) este format din 7 membri, în următoarea componenţă:   

   - 2 cadre didactice, dintre care unul este directorul   

   - primarul/reprezentantul primarului  

   - 1 reprezentant al consiliului local   

   - 2 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al grădiniţei desemnate a avea rol de coordonare 

metodologică.   

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliului de 

administrație al Creșei pentru educație timpurie Târgoviște.  

 

 

VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                 prof. Monica ILIE  

                                                                                    

                                                                     Creșa pentru educație timpurie Târgoviște 

                                                                 Director delegat, 

                                                                                         prof. Domnita CATANOIU 
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