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HOTĂRÂREA nr. 46 
din 31 iulie 2013 

 
              Privind aprobarea  înfiinţării, organizării şi funcţionării creşei cu două grupe din 
comuna Nădrag. 
 
             Consiliul Local al Comunei Nadrag, judetul Timis 
             Având în vedere faptul că în Comuna Nădrag  a fost construită o creşă în cadrul 
proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de 
materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului local şi moştenirii 
culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” 
finanţat prin programul PNDR măsura 322; 
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor; 
             În temeiul dispoziţiilor art. 41 al. (1) şi al. (3) din Legea nr. 292/2011 - legea  
asistenţei sociale. 
             Ţinând cont de dispoziţiile HG nr. 1252/2012 privind   aprobarea Metodologiei de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie  timpurie antepreşcolară 
             În temeiul art.10 , art.36 al. (2) lit. c) şi art. 36 al. (6)  lit. a) pct.2 din Legea nr. 
215/2001 republicată privind administraţia publică locală 
             În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
   

HOTĂRĂŞTE: 
 
              Art.1  Se  aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei cu două grupe în 
comuna  Nădrag, judeţul Timiş. 
              Art.2 Creşa cu două grupe din comuna Nădrag este o structură publică fără 
personalitate juridică şi este organizată ca unitate de asistenţă socială  în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Nădrag. 
              Art.3  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Creşei cu două grupe 
din comuna Nădrag anexat la prezenta. 
              Art.4  Începând cu data prezentei este abrogată Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Nădrag nr. 58/28.07.2009. 
              Art.5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
              Art.6  Prezenta hotarare se comunică: 

           - Institutiei prefectului-judetul Timis; 
           - Primarului comunei Nadrag; 
           - Asistent social  
           - Afişare 
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