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JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL ORAŞULUI BUMBEŞTI - JIU
Adresa: Oraşul Bumbeşti – Jiu, Str.Parîngului, Nr.101, Judeţul Gorj, Telefon: 0253/463465, Fax: 0253/463872
www.bumbesti-jiu.ro / e-mail: primaria@bumbesti-jiu.ro
HOTĂRÎRE
Pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei Bumbești-Jiu din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bumbești – Jiu
Consiliul local al Orașului Bumbești – Jiu, județul Gorj,
Avînd in vedere :
- procesul verbal nr. 10397 / 12.09.2019 privind analiza si selectia dosarelor de inscriere la Cresa Bumbesti
– Jiu ;
- referatul de aprobare a prezentului proiect de hotărâre nr. 10437 / 13.09.2019 ;
- proiectul de hotarire initiat de primarul orasului Bumbesti – Jiu ;
- raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala nr. 10517 / 16.09.2019 ;
- HCL Bumbesti – Jiu nr. 62 / 20.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Creșei Bumbești-Jiu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bumbești – Jiu ;
- HG nr. 1252 / 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcționare a creșelor şi a altor
unități de educație timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d si alin. 7, lit. b din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art. 139, alin. 1, coroborat cu art 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂȘTE :
ART. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei Bumbești-Jiu,
astfel :
art. 4, alin. 1 : (1) Creșa Bumbești-Jiu are o capacitate de 18 locuri,
se modifica si va avea urmatorul continut :
art. 4, alin. 1 : (1) Creșa Bumbești-Jiu are o capacitate de 27 locuri.
ART. 2. Marirea capacitatii Creșei Bumbești-Jiu cu inca 9 locuri (o grupa) atrage implicit si modificarea
structurii de personal in mod corespunzator, respectiv infiintarea unui post de ingrijitor copii si un post de
educator puericultor debutant - Anexa 1 la prezenta hotarire,parte integranta din aceasta.
ART. 3. Prevederile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către primar, serviciul bugetfinanțe-contabilitate, compartimentul managementul resursei umane, compartimentul asistență socială și
autoritate tutelară și compartimentul Creșa Bumbești-Jiu.
ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Gorj, Primarului Orașului
Bumbești – Jiu, serviciului buget – finanțe – contabilitate, compartimentului managementul resursei umane,
compartimentului asistență socială și autoritate tutelară și compartimentului Creșa Bumbești-Jiu.
Adoptata astazi, 26.09.2019
Presedinte de sedinta ,
CONSILIER,
POPESCU EFTEMIE

Nr. 102
Bumbesti - Jiu

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 17 consilieri pentru,
- impotriva, - abtineri, din 17 consilieri prezenti
la sedinta ordinara din totalul de 17 consilieri in functie.

