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HOTĂRÂREA NR.88  
privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - „CREŞA 

MUNICIPIULUI HUŞI”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin 

reorganizarea Creşei din Municipiul Huşi 
 

               Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ; 

• Având în vedere referatul de aprobare nr. 3301 din 01.022023  privind 

înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - „CREŞA 

MUNICIPIULUI HUŞI”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Huşi, prin reorganizarea Creşei din Municipiul Huşi - inițiat de primarul 

Municipiului Huşi; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 2842 din 30.01.2023  

• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane nr. 3309 din 

01.02.2023 ; 

• Raportul de specialitate al Biroului administraţie publică locală nr. 3272 din 

01.02.2023 ; 

▪ Avizul nr.88 din 02.02.2023 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul  nr.73 din  02.02.2023  al  Comisiei  de studii , prognoze si programe 

economico sociale , buget , finante ,privatizare , servicii publice si comert  ; 

▪ Avizul nr.32 din 02.02.2023 al Comisiei pentru învăţământ, culte,cultură , 

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

În conformitate cu prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

nr.53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii nr.566/2022 privind aprobarea 

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

antepreşcolară, Legii 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, Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a), coroborat cu alin.(3) lit.c), art.139 alin.(3) lit.h), 

art.154 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - 

„CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huşi, prin 

reorganizarea Creşei din Municipiul Huşi. 

(2) Sediul principal al unităţii de învăţământ „CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI” este în 

municipiul Huşi, str. Cpt.N.N.Cişman  nr.26.      

Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale unităţii de învăţământ „CREŞA 

MUNICIPIULUI HUŞI”, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al unităţii de învăţământ 

„CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Salariaţii din cadrul Creşei din municipiul Huşi vor trece în noua structură 

înfiinţată, conform statului de funcţii prevăzut la art.2, în condiţiile legii. 

Art.5. Exercitarea funcţiei de director al unităţii de învăţământ „CREŞA 

MUNICIPIULUI HUŞI” se va realiza prin numirea temporară a doamnei Hoha Daniela – 

actualul director al Creşei din municipiul Huşi, până la numirea prin decizie a inspectorului 

şcolar general, cu avizul conform al primarului municipiului Huşi. 

Art.6. (1) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, „CREŞA MUNICIPIULUI 

HUŞI”, va fi finanțaţă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, pentru 

cheltuielile de personal, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu pregătire profesională şi 

cheltuieli cu bunuri şi servicii, veniturile propriii ale bugetelor locale, donaţii şi sponsorizări şi 

alte surse legal constituite, inclusiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale. 

(2) Se desemnează unitatea de învăţământ „CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”, 

ordonator terţiar de credite al bugetului Municipiului Huşi, pe anul 2023 . 

Art.7. Se împuterniceşte doamna Hoha Daniela, pentru a efectua toate demersurile 

privind întocmirea tuturor documentelor referitoare la înfiinţarea/funcţionarea şi organizarea 

unităţii de învăţământ „CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”. 

Art.8. (1) Se aprobă transferul bunurilor mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare 

desfăşurării activităţii unităţii de învăţământ „CREŞA MUNICIPIULUI HUŞI”, din 

administrarea Creşei din Municipiul Huşi, în administrarea unităţii de învăţământ „CREŞA 

MUNICIPIULUI HUŞI”. 

(2) Predarea - primirea bunurilor prevăzute la alin.(1) se va realiza în termen de 30 de 

zile de la adoptarea prezentei hotărâri, prin protocol. 

Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 

municipiului Huşi, doamna Hoha Daniela şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. 

 
 

                                                                                                    HUŞI, 02  februarie  2023                                                                             
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                          Contrasemnează pentru legalitate , 

             Popa   Cristinel                                                                               Secretar general ,  

                              jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


