
            ROMANIA   

    JUDETUL DAMBOVITA  

PRIMARIA  ORASULUI GAESTI   

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  aprobarea   modificarii   anexelor   4 si  5 la HCL Gaesti   nr. 23/30.03.2016 privind  aprobarea 

regulamentului  de organizare si functionare  al  Cresei Gaesti  

 

Consiliul Local  Gaesti  , in sedinta  ordinara din 28.05.2019  ; 

Avand in vedere :  

- Expunerea de  motive a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- Referatul  SPAS- Gaesti  , numarul  8420/17.05/2019; 

-            H.C.L.  numarul  23/2016 privind  aprobarea regulamentului  de organizare si functionare  al  

Cresei Gaesti; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv  al Comisiei  Juridice si  

Comisiei de  Invatamant  ; 

In conformitate  cu  prevederile  : 

- prevederile Legii 236/2007 privind  organizarea   si funciionarea   creselor  cu  modificarile  si 

completarile  ulterioare;  

- revederile  Hotararii  nr. 867 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor social 

    În temeiul : 

 - art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , coroborat  cu alin 6 , lit. (a) , pct. 1 SI  2 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 1 din acelasi act normativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ART.1 – Se  aproba modificarea   anexelor   4 si  5 la HCL Gaesti   nr. 23/30.03.2016 privind  aprobarea 

regulamentului  de organizare si functionare  al  Cresei Gaesti , conform raportului  care face parte 

integranta din prezenta  hotarare  .  

 



 

ART.2 – Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se obliga primarul orasului  prin SPAS – Gaesti . 

ART.3-  Prezenta  hotarare  se va  comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , Primarului 

Orasului  Gaesti  si  SPAS – Gaesti. 

 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar   , 

Jr. Gheorghe  Grigore  

 

 

 

Contrasemneaza ,  

Secretar   ,  

Jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul privind  aprobarea   modificarii   anexelor   4 si  5 la HCL Gaesti   nr. 23/30.03.2016 privind  

aprobarea regulamentului  de organizare si functionare  al  Cresei Gaesti 

 

 

 

 

     Avand in vedere apropierea perioadei de inscriere  la Cresa , cat si  cresterea numarului  de  solicitari  

supun atentiei  Consiliului Local Gaesti  prezentul proiect de  hotarare  care  modifica  criteriile  minime  

cumulative  ce trebuie  intrunite  de catre  copiii si  parinti ,, cat si a criteriilor   de stabilire a punctajului 

in vederea  clasificarii  cererilor pentru  admitere in cresa  a copiilor anteprescolari .  

 

 

 

 

 

Primar   , 

Jr. Gheorghe  Grigore 


