
                                                                                                                                                    
HOTĂRÂRE 

pentru reorganizarea centrelor de zi de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație timpurie 

și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/3012/21.02.2022 și 
Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ                      
nr. 371/07.03.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al               
Sectorului  6 nr. 4 și nr. 5;        

Având în vedere: 
- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 100/ 2021 pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul 
protecției sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea 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; 

- Hotărârea nr. 194/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard                      
per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din 
sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard                      
per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul 
general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din 
învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional; 

- Solicitarea Inspectoratului Școlar al municipiului București, înregistrată cu                      
nr. 21585/17.09.2021; 

- Adresa înregistrată cu nr. D/17209/24. 09.2021 întocmită de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Adresa nr. 22202/20.10.2021 a Inspectoratului Școlar al municipiului București; 
- Referatul nr. D/2921/17.02.2022 întocmit de către Direcția Strategii Comunicare din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1)                   

lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se reorganizează centrele de zi de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație 
timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
Art. 2. Denumirea și capacitatea acestor structuri vor fi următoarele: 

- Creșa Harap -Alb cu o capacitate de 300 locuri; 
- Creșa Pinocchio cu o capacitate de 270 locuri;  
- Creșa Neghiniță cu o capacitate de  370 locuri.  

Art. 3. Creșele  din sistemul public de stat care funcționează deja în anul școlar 2021-2022, 
sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii. 
 Art. 4. Finanțarea creșelor de stat este asigurată de la bugetul de stat, din sume defalcate 
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru 
toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, 
autoritățile administrației publice locale putând contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului 
aprobat.  

Art. 5. Inspectoratul Școlar al municipiului București asigură coordonarea metodologică 
a acestor creșe. 
 Art. 6. Până la data adoptării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de 
organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, structura, 
statul de funcții, salarizarea personalului, precum și  procedura de admitere ale celor 3 structuri - 
Creșa  Harap – Alb, Creșa Pinocchio, Creșa Neghiniță, rămân neschimbate. 

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
           Lucian Dubălaru                                                              din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  General al Sectorului 6,   
  
                                                                                                           Demirel Spiridon                                          
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