
            AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL  

  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înființarea Direcției Creșe Târgoviște,  

aprobarea organigramei, statului de funcții  

și regulamentului de organizare și funcționare 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

septembrie 2021, având în vedere:  

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34414//24.09.2021 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. 34415/24.09.2021, 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 Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪  Prevederile 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; 

▪ Prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar;  

▪ Prevederile H.G. nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

funcționare a creșelor și altor unitati de educație anteprescolară; 



▪ Prevederile Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind 

deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de  igienă 

din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor 

şi tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței 

medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și 

studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de 

sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos; 

▪  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. 1 Începând cu data prezentei se aprobă înființarea Direcției Creșe 

Târgoviște, direcție cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local 

Municipal Târgoviște. 

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

si funcționare ale Direcției Creșe Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Direcția Creșe Târgoviște are sediul in Municipiul Târgoviște, B-dul 

Unirii, nr. 26A și va fi condusă de un director care are calitatea de ordonator 

terțiar de credite. 



Art. 4 (1) Pentru desfășurarea activității direcției se constituie drept de 

administrare asupra bunurilor imobile și mobile prevăzute în anexa 4 la 

prezenta hotărâre. 

(2) Predarea-primirea bunurilor se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat 

între Direcția de Asistență Socială și Direcția Creșe Târgoviște. 

(3) Compartimentul Evidența Patrimoniului va opera în mod corespunzător în 

propria evidență prezentele modificări. 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Creșe Târgoviște, Direcția de Asistență 

Socială, 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 

  24 septembrie 2021 

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  

 

 

 

 



                                                                                                      APROBAT, 

                                                                                       PRIMARUL 

                                                                                   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                                      jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

Referat,  

privind înființarea Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea Organigramei, a Statului de 

funcții publice și contractuale și a Regulamentului de organizare și funcționare 

  

 

Având în vedere modificările Legii 1/2011- Legea Educației - art.27 alineatul (13) “ În cazul 

în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân 

instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată în 

conformitate cu prevederile alin. (41), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). 

Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului 

aprobat. În această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură 

coordonarea metodologică a respectivelor creșe”. 

          Incepand cu data de 01.10.2021 infiintarea Directia Crese Targoviste, directie cu 

personalitate juridica in subordinea Consiliului Local, ordonator tertiar de credite si aprobarea 

organigramei – anexa 1, a statul de functii - anexa 2 si a ROF – anexa 3. 

          În urma preluării structurii din cadrul Direcției de Asistentă Socială, salariaților li se vor 

întocmi documentele necesare transferului ca urmare a preluării activității, cu respectarea Legii 

53/2003- Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- Codului Administrativ.  

 

Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   APROBAT, 

                                                    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                     jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind înființarea Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea Organigramei, a 

Statului de funcții publice și contractuale și a Regulamentului de organizare și 

funcționare 

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre:   

Directia de Asistenta Sociala Targoviste  

                           

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 

Director executiv – jr. Marcela IORDACHE 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 

Având în vedere modificările Legii 1/2011- Legea Educației - art.27 alineatul 

(13) “ În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, 

creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate 

juridică, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (41), cu 

obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autoritățile administrației 

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

această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură 

coordonarea metodologică a respectivelor creșe”. 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare: 

Conform Sectiunii 2 – privind educatia anteprescolara: 

(1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi. 

 (11) Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă 

copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii integrate de 

educație, îngrijire și supraveghere. 

(12) Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea 

primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a 

inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ 

preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor 

școlare județene/al municipiului București se comunică spre informare Ministerului 

Educației în termen de 15 zile de la emitere. 



(13) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, 

creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate 

juridică, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (41), cu 

obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autoritățile administrației 

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

această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură 

coordonarea metodologică a respectivelor creșe. 

                 Astfel, se impune preluarea de la Direcția de Asistență Socială 

instituție aflată în subordinea Consiliului Local Târgoviște, prin transfer, atât a 

personalului din Compartimentul Educație Timpurie (163 salariati) cât și 

înființarea Direcției Creșe Târgoviște, cu urmatoarea structura de personal: 

- Se infiinteaza funcția publică de conducere Director executiv,  cu respectarea 

art. 369 alin. b și art 370 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind codul administrativ; 

• Se inființeaza Compartimentul Resurse Umane și Juridic cu următoarele 

funcții: 

- Se infiintează funcția publica de execuție consilier, clasa I, grad superior,  cu 

respectarea art.369 alin. b  și art 370 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

- Se infiintează funcția publica de execuție consilier, clasa I, grad superior,  cu 

respectarea art. 369 alin. b și art 370 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

- Se infiintează funcția publica de execuție consilier juridic, clasa I, grad 

superior,  cu respectarea art. 369 alin. b și art 370  din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

• Compartimentul Creșe Gestiune Bunuri și Mijloace Fixe  se redenumește 

în Compartiment Economic, Gestiune și Achiziții publice , având 

următoarea componență: 

- Se inființează funcția publica de execuție consilier achiziții, clasa I, grad 

superior,  cu respectarea art. 369 alin. b și art 370 din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ. 

- Un post vacant de Inspector specialitate, grad IA, studii S 

- Un post contractual de magaziner- ocupat de dl. Tomovici Mihai Remus 

- Un post contractual de Inspector specialitate, grad IA- ocupat de dna. Stănescu 

Mariana Luciana 

- Un post contractual de Inspector specialitate, grad IA- ocupat de dna. Vlașcă 

Andreea 

- Un post contractual de Referent, studii M, grad IA- ocupat de dna. Lazăr Elena 

- Un post contractual de Șofer – ocupat de către dl. Fluture Adrian 

- Un post contractual de Șofer – ocupat de către dl. Cîrstea Gheorghe 



- Un post contractual de Manipulant mărfuri- ocupat de către dl.Niculae Victor 

• Compartiment Bucătărie Creșe va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate- ocupat de dna. 

Demirci Violeta Mihaela; 

- Un post contractual de muncitor calificat, gradul II- ocupat de dna Scarlat 

Maria 

- Un post contractual de muncitor calificat, gradul II- ocupat de dna Niță Florina 

Georgeta 

- Un post contractual de muncitor calificat, gradul II- ocupat de dna Pavel 

Nicoleta 

- Un post contractual de muncitor calificat, gradul II- ocupat de dna Manea 

Aurora 

- Un post contractual de muncitor calificat, gradul II- ocupat de dna Ungureanu 

Rodica Alice 

- Un post contractual de muncitor calificat, gradul I- ocupat de dna Oprea Elena 

Carmen 

• Creșa nr. 2- Buburuza va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate - ocupat de dna. 

Filip Gabriela  

- Un post contractual de Asistent Medical- ocupat de dna. Chelaru Doinița 

Maria 

- Un post contractual de Asistent Medical- ocupat de dna. Rusu Lucia 

- Un post contractual de Lucrător Social – ocupat de dna. Duță Lucia 

- Două posturi contractuale de Educator Puericultor- ocupate de doamnele 

Nicolae Loredana și Huiu Maria Crina 

- Un post contractual de Psiholog- ocupată de dl. Stănescu Adrian 

- Nouă posturi contractuale de Îngrijitor copii- ocupate de doamnele : Lixandru 

Alis-Elena, Popa Florina, Ionita Mariana, Radu Alina Georgeta, Puiac Maria, 

Moldovan Elena Ramona , Dumitrache Elena-Rodica, Zmarandescu Claudia, 

Savu Simona Carmen 

 

• Creșa nr.8 Prichindel va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate - ocupat de dna. 

Curtașu Roxana 

- Trei posturi contractuale de asistent medical, grad principal- ocupate de 

doamnele: Necula Ileana, Cismaru-Georgescu Florina Diana, Crăciunoiu 

Maria Mihaela 

- Un post contractual de Asistent de cercetare în asistență social- ocupat de dna 

Țărăngoiu Elena Alexandra 



- Un post contractual de Lucrător Social – ocupat de dna. Obăgilă AnnaMaria 

Cristina 

- Patru posturi contractuale de educator puericultor, studii SSD- ocupate de 

doamnele: Dumitru Ana, Păun Silvia Georgiana, Duțescu Diana, Stancescu 

Cristina Eugenia 

- Un post contractual de Educator puericultor studii M- ocupat de dna. 

Gheorghe Georgiana Cornelia 

- Două posturi contractuale de psiholog- ocupate de doamnele Pașalan Dobre 

Denisa și Konovală Elena Daniela 

- Un post contractual de muncitor calificat I- ocupat de dna Dinescu Ileana 

Adela 

- Un post Contractual de muncitor calificat II- ocupat de doamna Barbu 

Adelina. 

- Două posturi de Infirmier- ocupate de doamnele Olteanu Cerasela și Tănase 

Olimpia 

- Zece posturi de îngrijitor copii- ocupate de doamnele: Paduraru Ligia-

Daniela, Dulama Rada, Dumitrache Carmen – Mariana, Predica Mariana, 

Negoita Elisabeta Daniela, Grigore Luminita,  David Maria, Radu Florentina, 

Brojbeanu Ioana Gabriela,, Smarandescu Nicoleta, 

• Creșa nr.13 Pinnochio va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate - ocupat de dna. 

Rădulescu Cătălina 

- Două posturi contractuale de asistent medical, grad principal- ocupate de 

doamnele: Acsinia Daniela și Constantin Maria Simona 

- Un post contractual de Lucrător Social – ocupat de domnul Popa Bogdan 

- Cinci posturi contractuale  de Educator puericultor, studii SSD- ocupate de 

doamnele: Dudu Claudia, Stan Florentina, Amuza Simona, Rosu 

Lacramioara-Mihaela, Dochia Cristina Elena,  

- Un post contractual de Educator puericultor, grad debutant- ocupat de doamna 

Mihai Irina 

- Un post contractual de Educator puericultor, studii M- ocupat de dna. Niță 

Gabriela 

- Un post contractual de Psiholog- ocupată de dna. Rizea Liliana 

- Două posturi contractuale de Muncitor necalificat- ocupate de doamnele 

Lazăr Liliana și Pană Mihaela Maria 

- Paisprezece posturi contractuale de Îngrijitor copii- ocupate de doamnele: 

Sterie Emilia, Braga Corina, Cristea Dorina, Brojboiu Ionela, Stanciu Elena 

Ramona, Stanca Florina Loredana, Iancu Rusu Liliana-Adriana, Tutuianu 

Mirabela, Raceanu Ionela Veronica, Cirnu Elena Claudia, Dinu Elena Violeta, 

Neacsu Oana, Cojocaru Raluca, Pletea Florentina Magdalena 



- Două posturi contractuale vacante de îngrijitor copii 

• Creșa nr.14 Neghiniță va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate - ocupat de dna. 

Sandu Mihaela 

- Două posturi contractuale de asistent medical, grad principal- ocupate de 

doamnele: Bidirean Teodora Simona și Cornescu Elena Lidia 

- Un post contractual de Asistent de cercetare în asistență social- ocupat de dna 

Împărățel Luminița 

- Un post contractual vacant de Psiholog 

- Cinci posturi de Educator puericultor cu studii SSD- ocupate de doamnele: 

Craciun Magdalena, David Alexandra, Stanescu Cristina, Sontea Valentina-

Gabriela, Curtasu Petruta 

- Un post contractual vacant de Educator Puericultor cu Studii Ssd 

- Un post contractual de Educator puericultor cu studii M- ocupat de doamna 

Ioana Ancuta Elena 

- Un post contractual de Muncitor calificat, gradul II – ocupat de doamna 

Mitroiu Maria 

- Un post contractual de Muncitor calificat, gradul I – ocupat de doamna Stan 

Emilia 

- Un post contractual de Asistent Social, grad principal- ocupat de dna. 

Simionescu Miseta-Catalina 

- Unsprezece posturi de Îngrijitor copiii- ocupate de doamnele: Milescu Liliana, 

Poenaru Georgeta Roxana, Marin Liliana, Sandulescu Madalina, Atanase 

Elena, Stan Elena Raluca, Nicolae Andreea Gabriela, Popescu Elena Eliza, 

Lazar Andreea, Cristea Elena Anca, Marina Elena 

• Creșa nr.16 Buburuza va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate - ocupat de dna. 

Neagu Mariana 

- Două posturi contractuale de Asistent Medical Principal– ocupate de 

doamnele Gavrilă Nicoleta Lidia și Manea Daniela 

- Un post contractual de Asistent Medical- ocupat de doamna Pantelin Mihaela 

Violeta 

- Două posturi contractuale de Lucrător Social – ocupate de doamnele Aldica 

Elena și Niță Angela 

- Șase posturi contractuale de Educator puericultor, studii SSD- ocupate de 

doamnele: Huiu Mirela, Nica Georgeta, Savu Elena, Ghinea Agripina, Marin 

Iulia Catalina, Paraschiva Georgeta Mirela 

- Un post contractual de Psiholog- ocupată de dna. Stanciu Violeta 

- Un post contractual de Muncitor calificat, gradul I- ocupat de doamna 

Nistoroaia Gabriela 



- Un post contractual de Muncitor calificat, gradul IV- ocupat de doamna Niță 

Elena 

- Un post contractual de Muncitor necalificat- ocupat de doamna Moldovan 

Mariana 

- Zece posturi contractuale de Îngrijitor copii- ocupate de doamnele : Preda 

Anisoara, Filip Mihaela, Ene Elena, Prodan Alina Elena, Mihaila Ioana, Palasi 

Lacramioara-Dumitrita, Chivu Mihaela, Stefanescu Mariana-Cristina, Radu 

Silvia, Radu Ana Maria 

• Creșa Spiriduș va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de coordonator personal de specialitate - ocupat de dna. 

Tudorache Ana  

- Două posturi contractuale de Asistent Medical Principal – ocupate de 

doamnele Dumitrache Mărioara și Rada Elena   

- Un post contractual de Asistent de cercetare în asistență socială- ocupat de 

doamna Matache Georgeta 

- Un post contractual de Psiholog- ocupată de dna. Bădoiu Constanța 

- Un post contractual de Educator puericultor cu studii SSD- ocupat de doamna 

Berbec Lucia 

- Un post contractual vacant de Educator puericultor cu studii SSD 

- Un post contractual de Muncitor calificat, gradul I- ocupat de doamna Bălașa 

Florentina 

- Patru posturi contractuale de Îngrijitor copii- Ocupate de doamnele Bunoiu 

Florentina, Ioniță Georgiana, Tănăsescu Florentina, Stoican Ionica 

• Creșa Iepurilă va avea următoarea componență: 

- Un post contractual de Asistent Medical- ocupat de doamna Grigore Paulina 

- Un post contractual de Asistent Medical, grad principal- ocupat de doamna 

Duță Lucia Ionela 

- Un post contractual de Educator puericultor cu studii SSD- ocupat de doamna- 

Sandu Cristina Rodica 

- Un post contractual de Educator puericultor cu studii M- Ocupat de doamna 

Amuza Elena Nicoleta 

- Trei posturi contractuale de îngrijitor copii- ocupate de doamnele: Toader 

Adela, Pătru Elena, Scheianu Lazarovici Elena 

                     În urma preluării structurii din cadrul Direcției de Asistenșă Socială, 

salariaților li se vor întocmi documentele necesare transferului ca urmare a preluării 

activității, cu respectarea Legii 53/2003- Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- 

Codului Administrativ.  

 

5.  Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre: 



• art. 27 din Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• art. 173 din Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• art. 519, 610 din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 

următoarelor acte normative: 

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

ulterioare; 

- HG 1252/2012 –privind aprobarea Metodologiei de organizare si 

functionare a creselor si altor unitati de educatie anteprescolara, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru 

aprobarea Normelor de  igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor 

- OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale; 

- HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor: 

- HG nr. 355/2007 completata cu HG 1169/2011 privind supravegherea 

sănătăţii lucrătorilor; 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1.563/2008 pentru aprobarea Listei 

alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor 

care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 

- Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă; 

- Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a 

preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și 

studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării 

de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață 

sănătos; 

- Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

                 Incepand cu data de 01.10.2021 infiintarea Directia Crese Targoviste, 

directie cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local, ordonator tertiar 



de credite si aprobarea organigramei – anexa 1, a statul de functii - anexa 2 si a ROF 

– anexa 3. 

În urma preluării structurii din cadrul Direcției de Asistentă Socială, salariaților li se 

vor întocmi documentele necesare transferului ca urmare a preluării activității, cu 

respectarea Legii 53/2003- Codului Muncii și a O.U.G 57/2019- Codului 

Administrativ.  

 

8. 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 

 

9. 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 EXECUTIV, 

   prof. Monica Cezarina ILIE   jr. Marcela IORDACHE 

 

 

 

    DIRECTOR ECONOMIC,               SEF SERVICIU ECONOMIC, 

ec.dr.Silviana Ecaterina MARIN                  ec. Ionela Constanta BADEA 

 

 

      BIROUL  JURIDIC,      SEF SERVICIU, 

    jr. Elena EPURESCU              jr. Marian Ana Maria 

 

 

                                                                             SEF SERVICIU SRU,                                                                                                          

                                                                                jr. Zepesi Teodora 


