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REFERAT DE APROBARE 

A PROIECTULUI DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

 

 

privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele 

aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov 

 

      

     Serviciul Public de Administrare Crese Brasov functioneaza in baza H.C.L. nr.459/2002, 

republicata, de infiintare a Serviciului Public de Administrare Crese Brasov, a Legii nr.263/2007 

privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare si 

a H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a 

altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, ca serviciu public in subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Brasov, cu opt crese functionale in subordine și un efectiv de  845 locuri aprobate în 

condiții normale și 514 locuri pentru perioada starii de alerta, la care se adauga o cresa noua ce 

urmeaza a fi data in folosinta in anul 2021, in Brasov, pe str. Apollo, nr.2, cu un efectiv de 80 locuri 

aprobate. 

  Avand in vedere numarul mare de solicitari de locuri in cresele de stat din Municipiul Brasov, fata 

de numarul de locuri aprobate, in conditiile stabilite de prevederilor art. 21 si art.22 din H.G. 

nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati 

de educatie timpurie anteprescolara si art.23, alin.(1), lit.a) si art.27 din Legea nr.1/2011 a educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, apreciez ca fiind oportună aprobarea unor 

proceduri si criterii pentru departajarea copiilor la inscrierea in cresele aflate in subordinea 

Serviciului Public de Administrare Crese Brasov. 

      In temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, imi 

exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

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

Administrare Crese Brasov. 
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