
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 30.09.2021 

 
privind arondarea Creșei „Casa Fluturașilor” din Roman, str. 

Smirodava nr. 28,  la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5, 
structură arondată la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” 

Roman - unitate de învățământ cu personalitate juridică  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 72224 din 
22.09.2021 inițiat de Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, 
precum şi raportul de specialitate nr. 72340 din 23.09.2021 întocmit de Serviciul 
Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.09.2021 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din __.09.2021 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 
favorabil nr. ____ din __.09.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere adresa nr. 13191 din 21.09.2021 înaintată de Direcția de 
Asistență Socială Roman și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 
71965 din 22.09.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 27, alin. (1^2) din  Legea   nr. 1/2011 -
Legea educaţiei naţionale, așa cum a fost completată prin O.U.G. nr. 100 din 
10.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1) , alin.(2) lit. d) și alin.(7)  lit. a) și 
b), ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă arondarea Creșei „Casa Fluturașilor” din Roman, str. 
Smirodava nr. 28, care în prezent este serviciu social acordat și administrat în 
cadrul Direcției de Asistență Socială Roman sub numele de Centrul de zi pentru 
copiii antepreșcolari aflați în situații de risc „Casa Fluturașilor”, la Grădiniţa cu 



 

program prelungit nr. 5 din Roman, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1A, 
structură arondată la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din  Roman, 
str. C.A. Rosetti nr. 8 - unitate de învățământ cu personalitate juridică. 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 
general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                   Secretar general al municipiului Roman 
     Ionuț-Liviu CIOCOIU                          Gheorghe CARNARIU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Cabinet Primar  
Nr. 72224 din 22.09.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind arondarea Creșei „Casa Fluturașilor” din 
Roman, str. Smirodava nr. 28,  la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5, 
structură arondată la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman- 

unitate de învățământ cu personalitate juridică 
  

Prin adresa nr. 13191 din 21.09.2021, înregistrată la Primăria 
municipiului Roman sub nr. 71965 din 22.09.2021, Direcția de Asistență Socială 
Roman ne aduce la cunoștință faptul că în Monitorul Oficial nr. 884 din data de 
15 septembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte 
normative din domeniul protecției sociale. Astfel, începând cu anul școlar 2021-
2022, creșele vor face parte din sistemul național de învățământ preuniversitar, 
oferind copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii 
integrate de educație, îngrijire și supraveghere. 

La nivelul municipiului Roman, în prezent, funcționează Centrul de zi 
pentru copiii antepreșcolari aflați în situații de risc „Casa Fluturașilor” - serviciu 
social acordat și administrat în cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, 
situat în Roman, str. Smirodava nr. 28, înființat prin H.C.L. nr. 8 din 26.01.2017, 
cu o capacitate de 90 de locuri. 

Având în vedere prevederile art. I din OUG nr. 100/2021 prin care se 
completează art. 27 din Legea nr.1/2011 - Legii educației naționale, și anume: 

(1^1) Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni 
şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere. 
     (1^2) Începând cu anul şcolar 2021 - 2022, creşele de stat sunt 
arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor 
deliberative, prin decizie a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului 
Bucureşti, unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu 
personalitate juridică. Decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului 
Bucureşti se comunică spre informare Ministerului Educaţiei în termen de 15 
zile de la emitere. 

precum și prevederile art. IV , lit. b) din O.U.G. 100/2021 prin care: 
     b) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale supune spre aprobare 
Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului 



 
nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi 
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării creşelor din 
Nomenclatorul serviciilor sociale. 
 Se impune adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care Creșa 
„Casa Fluturașilor” să fie arondată la o unitate de învăţământ preşcolar cu 
program prelungit, cu personalitate juridică. 

Având în vedere cele menționate mai sus, propun arondarea Creșei „Casa 
Fluturașilor” din Roman, str. Smirodava nr. 28, care în prezent este serviciu 
social acordat și administrat în cadrul Direcției de Asistență Socială Roman sub 
numele de Centrul de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situații de risc 
„Casa Fluturașilor”, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 din Roman, str. 
Ecaterina Teodoroiu nr.1A, fără personalitate juridică - structură arondată la 
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din  Roman, str. C.A. Rosetti nr. 8 - 
unitate de învățământ cu personalitate juridică, pe considerentul că imobilul 
Creșei „Casa Fluturașilor” este cel mai apropiat de această grădiniță cu program 
prelungit și de unitatea de învățământ cu personalitate juridică. 

Ulterior  adoptării  hotărârii, aceasta va fi comunicată Inspectoratului 
Școlar Județean Neamț, urmând ca acesta să finalizeze procedura de arondare a 
creşei de stat la o unitate de învăţământ preuniversitar preşcolar până la data de 
1 octombrie 2021, cu informarea Ministerului Educaţiei, conform prevederilor 
O.U.G. 100/2021. 

 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 
Nr. 72340 din 23.09.2021 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind arondarea Creșei „Casa Fluturașilor” din 
Roman, str. Smirodava nr. 28,  la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5, 
structură arondată la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman- 

unitate de învățământ cu personalitate juridică 
 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman – dnul Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea arondării Creșei „Casa Fluturașilor” din Roman, str. Smirodava nr. 

28, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5, structură arondată la Școala 

Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman - unitate de învățământ cu personalitate 

juridică, se constată următoarele: 

 
Din punct de vedere al oportunității: 
Prin O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul 

protecției sociale, începând cu anul școlar 2021-2022, creșele vor face parte din 

sistemul național de învățământ preuniversitar, oferind copiilor antepreșcolari cu 

vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii integrate de educație, îngrijire și 

supraveghere. 

La nivelul municipiului Roman, în prezent, funcționează Centrul de zi 

pentru copiii antepreșcolari aflați în situații de risc „Casa Fluturașilor” - serviciu 

social acordat și administrat în cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, 

situat în Roman, str. Smirodava nr. 28, înființat prin H.C.L. nr. 8 din 26.01.2017, 

cu o capacitate de 90 de locuri. 

De asemenea, potrivit art. IV din OUG 100/2021, în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe: 

    a) Ministerul Educaţiei va înainta Guvernului spre aprobare hotărârea privind 

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie 

timpurie antepreşcolară; 

    b) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 



 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării creşelor din 

Nomenclatorul serviciilor sociale. 

De asemenea, la arondarea Creșei „Casa Fluturașilor” din Roman, str. 

Smirodava nr. 28, care în prezent este serviciu social acordat și administrat în 

cadrul Direcției de Asistență Socială Roman sub numele de Centrul de zi pentru 

copiii antepreșcolari aflați în situații de risc „Casa Fluturașilor”, la Grădiniţa cu 

program prelungit nr. 5 din Roman, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1A, fără 

personalitate juridică - structură arondată la Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri” din Roman, str. C.A. Rosetti nr. 8 - unitate de învățământ cu 

personalitate juridică, s-a ținut cont de faptul că imobilul Creșei „Casa 

Fluturașilor”  este cel mai apropiat de această grădiniță cu program prelungit și 

de unitatea de învățământ cu personalitate juridică. 

 

Din punct de vedere al legalității: 
Referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului Roman şi 

proiectul de hotărâre prin care se propune aprobarea arondării Creșei „Casa 

Fluturașilor” din Roman sunt în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (1^2) 

din  Legea   nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, așa cum a fost completată 

prin O.U.G. nr. 100 din 10.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul 
protecției sociale, cu prevederile art. 129, alin.(1), alin.(2) lit. d) și alin.(7)  lit. a) 

și b) , ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 

Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 
 Învățământ, Mass Media și IT, 

Mihai BÎRJOVANU 


