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HOTĂRÂREA NR. 263 

privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei 

şi statului de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti : 

văzând Referatul de aprobare nr. 302/06.07.2020 al Viceprimarului 

municipiului Ploieşti – domnul Cristian Mihai Ganea şi Raportul de Specialitate 

nr.582/02.07.2020 al Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti prin care se propune 

aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii pentru anul 

şcolar 2020 - 2021 având la bază situaţia copiilor înscrişi pe categorii de vârstă; 

ținând cont de Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, 

Organizare şi Administrativ nr. 373/07.07.2020 şi al Direcţiei Administraţie Publică, 

Juridic–Contencios, Achiziţii Publice, Contracte nr. 283/07.07.2020 din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti; 

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia pentru 

învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport din data de 09.07.2020, al 

comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget finanţe, control, administrarea 

domeniului public şi privat, studii şi prognoze a Consiliului Municipiului Ploieşti din 

data de 28.07.2020 şi al comisiei nr. 7 – Comisia juridică, ordine publică, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii din data de 28.07.2020; 

având în vedere prevederile art. 18, alin. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor 

şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară prin care se stabileşte cǎ: 

”Structura anului şcolar pentru serviciile de educaţie timpurie nivel antepreşcolar din 

creşe este aceeaşi cu cea stabilită pentru învăţământul preuniversitar.” 

în baza prevederilor art. 12, alin. 1 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată care reglementeazǎ: ,,Structura 

organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru creşe se aprobă 

prin hotărâre a consiliului local”; 

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. „a” şi alin. (3) lit. ”c” din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Aprobă numărul maxim de posturi 175 posturi bugetate şi 134 posturi 

nebugetate (din care: 67 posturi de educator puericultor şi 67 posturi de îngrijitor), 

organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti, pentru 

anul şcolar 2020 - 2021 conform anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



Art. 2 Începând cu aceeaşi dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 245 

din 31.07.2019 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Centrul Creşe din Municipiul Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

  

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 05 august 2020 

 

 

                                                                   Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                       Ioana Geanina SERBINOV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


