
                                                          ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Cresei nr.1  
Tg.Neamţ precum si stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului 

mediu lunar de întreţinere a unui copil la Cresa nr.1 Tîrgu Neamţ si a contribuţiei 
lunare de întreţinere datorată de părinţi/ reprezentanţii legali 

 ai copiilor înscrisi la cresă 
           Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 

Având in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările si completările ulterioare, precum si cele ale art.8 alin 3, art.9 alin 1, alin.3, alin 4, 
alin.5 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea creselor;  

Luând act de referatele înregistrate cu nr.21939 din 08.10.2012, si nr.22768 din 17.10.2012 
înaintate de Direcţia Buget Contabilitate a Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, ţinând cont de adresele 
înaintate de reprezentantul Cresei nr.1 Tîrgu Neamţ, de Raportul de specialitate al 
Compartimentului Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Orasului Tîrgu Neamţ, de 
expunerea de motive a Primarului orasului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate sub nr. 23094 din 
19.10.2012 
 În temeiul art.  36, alin.2,lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b si ale 
art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
 
            Art. 1.Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare a Cresei nr.1 Tîrgu Neamţ, 
prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru copii înscrisi la Cresa nr.1 
Tîrgu Neamţ în cuantum de 7 lei/lună. 
 Art.3. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 399 lei/lună si contribuţia 
lunară de întereţinere datorată de părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor înscrisi la Cresa nr.1 Tîrgu 
Neamţ în cuantum de 120 lei, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre.  
 Art.5.Compartimentul Protecţia Drepturilor Copilului, precum si Direcţia Buget 
Contabilitate a Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, din cadrul Primăriei Orasului Tîrgu Neamţ vor lua 
toate măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri institutiilor si persoanelor interesate. 
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