
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 204/2022 
privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam 

Prelungit Nr.3, structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în  
Grădinița cu Progam Prelungit “Bambi “ 

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului primar privind aprobarea 
schimbării denumirii unității de învățământ din  Grădinița cu Progam Prelungit Nr.3, structură 
arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în  Grădinița cu Progam Prelungit “Bambi “,  
 Văzând cererea nr. 20750/06.10.2022 al conducerii Grădiniței cu Program Prelungit  
„ Manócska “, 
              Luând în considerare prevederile Ordinului M.E.C.T.S nr.6564/2011 privind aprobarea 
procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ 
preuniversitar, modificat prin OMEN nr.5461/2018, coroborat cu art.2 lit.d din Ordonanța Guvernului 
nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c coroborat cu art. 129 alin.(6) lit.d, art.139 alin.(3) 
lit.g, art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. –Se aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ din Grădinița cu Progam 
Prelungit Nr.3, structură arondată  Grădiniței cu Program Prelungit “ Manócska “, în  Grădinița cu 
Progam Prelungit “Bambi “,  începând cu anul școlar 2023-2024, după cum urmează: 

  Art.2.–Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 
 

 
Târgu Secuiesc, la 15 decembrie 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ  
          Lukács László                                                               SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 

 

Denumirea unității de învățământ cu personalitate 
juridică-  Adresa nr, telefon/fax/e-mail/nivel de 
învățământ 

Denumirea unității de învățământ fără 
personalitate juridică (structură arondată) -  
Adresa nr, telefon/fax/e-mail/nivel de 
învățământ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  
“ MANÓCSKA “ ,Târgu Secuiesc, str. Grădiniţei 
nr. 1 / Telefon: 0267361631 / Fax: 0267361631 / 
Email: mano@netpont.ro 
Nivel preșcolar 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT  
“BAMBI ”, Târgu Secuiesc, str. Benedek 
Elek nr. 3 
 
Nivel preșcolar 


