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Raport al dezbaterii publice 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov 

referitor la aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în 

subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov 
 

 

În conformitate cu art.7, alin. (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la proiectul de act normativ sus menționat s-au 

derulat următoarele activități: 

 

  

1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov la adresa: https:// 

www.brasovcity.ro/r/consiliul_local/proiect_de_hotarare_dezbatere_publica și pe site-ul Serviciului Public 

de Administrare Crese Brasov www.cresebrasov.ro – în data de 01.03.2021 

Documentația publicată conține următoarele documente: 

a). Raportul de specialitate al Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea 

Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului 

Public de Administrare Crese Brasov 

b). Referatul de aprobare Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Regulamentului 

de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de 

Administrare Crese Brasov 

c). Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Regulamentului de înscriere, 

departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese 

Brasov 

d). Anexa – Regulamentul de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea 

Serviciului Public de Administrare Crese Brasov 

e). Anunțul privind dezbaterea publică. 

 

2. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de specialitate și a anexei 

către mass- media - în data de 01.03.2021. 

 

3. Stabilirea perioadei pentru depunerea propunerilor sugestiilor sau opiniilor cu privire la Proiectul de 

Hotărâre supus dezbaterii publice referitor la aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și 

transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov, pe 

adresa de e-mail: office@cresebrasov.ro - 01.03.2021 și 15.03.2021. 

 

4. Primirea propunerilor în perioada 01 – 15.03.2021. 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREȘE BRAȘOV 
Str. Mecanicilor nr.7, Braşov, 500245, Tel./Fax:  +40-268-421069, 428524 

CUI 15141156, www.cresebrasov.ro, e-mail: office@cresebrasov.ro 
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Au fost primite și înregistrate un număr de 27 propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectul de 

Hotărâre supus dezbaterii publice referitor la aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și 

transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov. 

Dintre acestea majoritatea erau deja inserate în conținutul regulamentului și tratau subiecte care erau 

deja în propunerea de regulament. 

S-a formulat răspuns individual către cele 27 de persoane fizice. 

S-a luat în considerare propunerea de stabilire a unor criterii de departajare, în caz de baraj, pentru 

reînscrierea la creșă. 

S-a luat în considerare mărirea distanței față de creșe a unităților de învățământ preșcolar și primar, de la 

500 m la 1000 m, cu specificarea ca măsurarea distanței să se realizeze prin google maps pe cale 

pietonală. 

S-a luat în considerare stabilirea modului de aplicare a criteriilor de departajare în caz de baraj, în ordine 

eliminatorie. 

 

 Propuneri 

1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament 3 

2 Numărul de propuneri incluse în proiectul de regulament 3 

 

 

5. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate 

publică pentru organizarea unei întâlniri publice. 

 

6. În urma evaluării, proiectul urmează să intre în ședința Consiliului Local al Municipiului Brașov din 

luna aprilie 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


