
                                                          ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
HOTĂRÂRE 

 
pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 190/31.10.2013 privind aprobarea tabelelor 

cu copiii propuși pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuției lunare în 
vederea înscrierii la Creșa nr.1, Grădinița nr.2 și Grădinița nr.3 din Tg. Neamț 

pentru anul școlar 2013-2014 
 

            Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț , județul Neamț; 
Având in vedere prevederile art. 102, 107, alin (1), art.108 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare,  precum şi cele 
ale art. 7 alin.3 și  art.9 alin. 2 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând act de H.C.L. Tg. Neamț  nr. 147/02.08.2013 privind aprobarea numărului de locuri 
disponibile, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru a 
beneficia de scutirea de la plata contribuției lunare a copiilor înscriși în instituțiile de învățământ 
preșcolar și antepreșcolar pentru anul școlar 2013-2014 și a listei cu actele necesare pentru obținerea 
locului cu scutire la plata întreținerii lunare, de raportul de avizare cu numărul 12 completat de 
membrii comisiei Consiliului Comunitar Consultativ în urma ședinței de lucru din data de 18.11.2013, 
de referatul de specialitate al Serviciului Public de Asistență Socială - Compartiment Protecţia 
Drepturilor Copilului din cadrul Primăriei Oraşului Tîrgu Neamţ și de expunerea de motive a 
Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate cu  nr.  18161 din 21.11.2013. 
 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 administrația publică locală republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
            Art. 1.Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 190/31.10.2013 privind aprobarea tabelelor 
cu copiii propuși pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuției lunare în vederea înscrierii la 
Creșa nr.1, Grădinița nr.2 și Grădinița nr.3 din Tg. Neamț  pentru anul școlar 2013-2014, cu copilul 
Băcița Andreea Alessia pentru Grădinița nr. 2 Tg. Neamț .  
 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.3. Secretarul orașului Tirgu Neamț  va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 
Nr. 216 

din 29.11.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Marian Viorel 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
   Total consilieri locali     19 
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     Pentru                         
     Împotrivă                          
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