România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 58
din 28 iulie 2009
Privind atestarea înfiinţării, organizării şi funcţionării creşei din comuna Nădrag.
Consiliul Local al Comunei Nadrag, judetul Timis
Având în vedere instrumentarea proiectului “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”compus din:
a) Modernizarea străzilor comunale din comuna Nădrag, judeţul Timiş.
b) Construire creşa cu 2 grupe, în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
c) Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării
specificului local şi a moştenirii culturale.
d) Achizitia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor.
Având în vedere referatul nr. 2829/28.07.2009 al compartimentului de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor;
În temeiul art.10 şi art.36 al. (2) lit. c) şi al. (4) lit.d) 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 certifică înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei în comuna Nădrag,
judeţul Timiş.
Art.2 Creşa din comuna Nadrag este organizată ca instituţie publică fără
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Nădrag, iar funcţionarea ei este
asigurată prin personalul specializat conform regulamentului de organizare şi funcţionare.
Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Creşei din comuna
Nădrag, prezentat în Anexa la prezenta.
Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.
Art.5 Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei prefectului-judetul Timis;
- Primarului comunei Nadrag;
- Populatiei, prin afisare;
Preşedinte şedinţă
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa la HCL nr. 58/28.07.2009

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Creşei din comuna Nădrag
Cap.I. Dispozitii generale
Art.1. Cresa din comuna Nadrag, este institutie publica, fara personalitate juridica, care
functioneaza sub autoritatea Consiliului Local Nadrag, finantata direct din bugetul local.
Art.2. Cresa isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,
adica conform Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
creselor si ale prezentului regulament de organizare si functionare, elaborat in temeiul
regulamentului –cadru.
Art.3. Cresa se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca centru cu program de lucru
saptamanal. Cresele, ca si servicii sociale specializate trebuie sa indeplineasca standarde
minime de calitate. Coordonarea metodologica a serviciilor furnizate de cresa se realizeaza de
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Tineretului si Ministerului Sanatatii Publice, conform legislatiei in vigoare.

Cap.II Obiectul de activitate
Art.4. In indeplinirea scopului, cresa realizeaza urmatoarele activitati:
a) asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor in varsta de pana la 3 ani,
impartiti in doua grupe astfel: o grupa de 10 copii cu varste cuprinse intre 1 – 2 ani, si
o grupa de 10 copii cu varste cuprinse intre 2 – 3 ani.
b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de
dezvoltare si particularitatilor copiilor in varsta de pana la 3 ani;
c) asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor
si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii
copilului de catre sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz;
d) asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
e) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de
parteneriat activ cu parintii/ reprezentantii legali in respectarea interesului copilului;
f) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor;
g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea
copilului de parintii sai.

Cap.III. Organizarea cresei
Art.5.(1)Cresa functioneaza saptamanal intre ora 7,00 a zilei de luni si ora 19,00 a zilei de
vineri.
(2) Cresa functioneaza 5 zile lucratoare pe saptamana.
(3) Cresa isi poate intrerupe functionarea pe o perioada de 30 de zile de vacanta pe
timpul verii, precum si in perioada sarbatorilor legale, perioadele de vacanta se stabilesc in
urma consultarii parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de parinti.

Cap.IV. Finantarea cresei
Art.6. Finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionarii se realizeaza din
urmatoarele surse:
a) bugetul Consiliul Local;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali;
d) donatii;
e) sponsorizari;
f) alte surse legal constituite.
Art.7. Parintii/reprezentantii legali au obligatia sa plateasca o contributie lunara de intretinere
pentru fiecare copil inscris si care beneficiaza de serviciile cresei. Contributia lunara se
calculeaza in functie de costul mediu lunar de intretinere in cresa, adica in functie de
cheltuielile de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, materiale igienico-sanitare
si altele.
Art.8. Contributia consiliului local din buget este de 21.200 Ron pe an, iar contributia
parintilor va fi de 4,95 lei/zi, adica 104 lei pe luna.

Cap.V. Personalul
Art.8. Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal se aproba prin
hotarare a consiliului local.
Art.9. Candidatii pentru ocuparea posturilor trebuie sa fie absolventi ai invatamantului
universitar cu diploma de licenta, de preferinta de orientare socioumana, medicala sau
economica.
Art.10. Personalul angajat este in numar de 12 astfel:
-1 director;
- 1 asistent sef;
- 4 ingrijitoare;
- 1 bucatar;
- 2 ajutor bucatar
- 1 femeie de servici;
- 1 administrator/portar.

Cap.VI. Dispozitii finale
Art.11. Prezentul Regulament de organizare si functionare se completeaza de drept cu actele
normative in vigoare.
Art.12. Personalul angajat beneficiaza de cursuri de formare, calificare, recalificare,
reconversie profesionala.
Art.13. Parintii/reprezentantii legali ai copilului sunt informati periodic, cu privire la gradul
de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum si asupra starii de sanatate a acestuia.

