
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  listelor cu copiii propusi pentru a beneficia de sustinerea financiară  în 
vederea înscrierii la Cresa nr. 1, Grădinita nr.2 si Grădinita nr.3 din Tg. Neamt  

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
 

Având in vedere prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare,  precum şi cele ale art. 7 alin.3 
si  art.9 alin. 2 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 
modificările si completările ulterioare;  

Luând act de H.C.L. Tg. Neamt nr. 127/2012 privind aprobarea criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor pentru a beneficia de sustinerea 
financiară a copiilor înscrisi în regim de centru de zi pentru anul scolar 2012-2013, de 
rapoartele de avizare cu numerele 4 până la 68 completate de membrii comisiei Consiliului 
Comunitar Consultativ în urma sedintei de lucru din data de 08.10.2012, de referatul de 
specialitate al Compartimentului Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Oraşului 
Tîrgu Neamţ si de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, ambele 
inregistrate sub nr. 26110 din 07.11.2012 
 În temeiul art. 36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi 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 listele cu copiii propusi pentru a beneficia de sustinerea financiară în 
vederea înscrierii la Cresa nr.1, Grădinita nr.2, Grădinita nr.3 din Tg. Neamt , prevăzute în 
anexa  care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.  
 Art.2.Compartimentul Protecţia Drepturilor Copilului, precum si Direcţia Buget  
Contabilitate a Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ 
vor lua toate măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
           Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri institutiilor si persoanelor interesate. 
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