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Nr. 141/28.042022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea transferării mijloacelor fixe, obiectelor de inventar i alte bunuri 
necesare desfăşurării activităţii creşelor, de la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina la unităţile de 
Invăţământ preşcolar cu program prelungit, cărora le-au fost arondate creşele 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit in şedinţă ordinară din data de 
28.04.2022. 

Având în vedere: 
> Iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin Referatul de aprobare Inregistrat la nr. 

48341/21.04.2022; 
> Nota de fundamentare a Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina Inregistrata la nr. 

3983/21.04.2022; 
> art. I, punctul 1 din OUG 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 17/2022; 

> Raportul de specialitate nr.48360/21.04.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
> HCL nr. 294/17.09.2021 referitoare la arondarea creşelor de stat la unităţi de invăţământ 

preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică 
> Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt nr. 1043/20.10.2021 privind arondarea creşelor de 

la autoritatea locală Municipiul Slatina la grădiniţe cu program prelungit cu personalitate 
juridică din Slatina; 

> adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt nr. 1082/11.02.2022 referitor la preluarea 
personalului din creşe Incepănd cu data de 01.04.2022; 

> HCL nr. 78/28.02.2022 privind modificarea HCL nr. 8/29.01.2021 referitoare la organizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza de 
competenţă administrativ teritorială pentru anul şcolar 2021 — 2022, modificată prin HCL nr. 
216/29.06.2021; 

> Legea nr. 82/1991 a contabilităţi (r), cu modificările şi completările ulterioare; 
> avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei de Buget-Finante 

din cadrul Consiliului Local Slatina; 

In temeiul art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) şi (7), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) şi 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă transferul mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi alte bunuri necesare 

desfăşurării activităţii creşelor, de la Direcţia de Asistenţă. Socială Slatina la unităţile de Invăţământ 

preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, astfel: 
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1, cu sediul in Slatina, str. Unirii, nr. 6, jud. Olt, CUI 

21320792, căreia i-a fost arondată Creşa nr. 1; 



Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 5, cu sediul In Slatina, str. Primăverii, nr. 2, jud. Olt, 

CUI 33872235, căreia i-a fost arondată Creşa nr. 2; 

Grădiniţei cu Program Prelungit "Ion Creangă", cu sediul In Slatina, str. Centura 

Basarabilor, nr. 4, jud. Olt, CUI 21320784, căreia i-au fost arondate Creşele nr. 3 şi 4. 

Art. 2. Predarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi alte bunuri necesare desfăşurării 

activităţii creşelor se va face in termen de 15 zile de la aprobarea prezenei hotărâri pe bază de proces 
verbal, prin grija Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina şi va fi comunicat, de indată, Direcţiei 

Generale Economice şi Direcţiei Administrare Patrimoniu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

Primarul Municipiului Slatina; 
Direcţia Generala Economică; 

Direcţia de Asistenţă Socială Slatina; 
Direcţia Administrare Patrimoniu; 
Unităţilor de invăţământ preşcolar cu program prelungit precizate la art. 1. 

PresOnt Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion IDITA 

Hotărărea a`-fos_tadOptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

2 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


