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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 120/2021 
privind arondarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară la unitățile de     

                             învățământ cu program prelungit din orașul Covasna 

 

  Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 

30 septembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (16), 

Analizând: 

          -referatul de aprobare al  primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor,  avizul de legalitate 

dat de secretarul general al orasului, adresa înregistrată la Primăria oraşului 

Covasna, sub nr.14540/20.09.2021 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Covasna, 

În conformitate cu prevederile: 

- art.27, art.104 alin.2 lit.a din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, inclusiv  O.UG nr. 100 din 10 septembrie 

2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi 

abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, 

art.139  alin. (1), art.140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. „a”,  art.243 alin. (1) lit. „a” 

din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

 

Cu votul ,,pentru” a  16 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  – Se aprobă arondarea grupelor de educaţie timpurie antepreşcolară la 

unităţile de învătământ preşcolar din localitatea Covasna, după cum urmează:  

- cele două grupe de educaţie timpurie antepreşcolară, cu  cele  4 posturi  

didactice (educator-puericultor) şi 4 posturi nedidactice (îngrijitoare) se arondează 

Grădiniţei de copii nr.1 cu program prelungit Covasna; 



  - cele două grupe de educaţie timpurie antepreşcolară, cu  cele  4 posturi  

didactice (educator-puericultor)  şi 3 posturi nedidactice (îngrijitoare) se arondează 

Grădiniţei cu program prelungit nr.2 din cadrul Şcolii Gimnaziale “Avram Iancu“ 

Covasna. 

Art. 2. – Finanţarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară se va asigura din 

bugetul statului. 

Art.3 - La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară 

se abrogă.  
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