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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.80 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 

Organigramei și a Statului de funcţii al Creşei din Municipiul Huşi 

 

    Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Creşei din Municipiul Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.263/19.07.2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârii de Guvern nr.1252 din 12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de 

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

antreprescolara, art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Creşei din 

Municipiul Huşi, conform anexei nr. I. 
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Art.2. Se aprobă Organigrama Creşei din Municipiul Huşi, conform anexei 

nr. II. 

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Creşei din Municipiul Huşi, conform 

anexei nr. III. 

 

Art.4. Anexele nr. I, II şi III fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, se abroga. 

 

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.   

 

                                                             HUȘI, 31 octombrie 2016 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


