
 
ROMÂNIA 

JUDETUL N EAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea numărului de locuri disponibile, a criteriilor pentru a beneficia de scutirea de 

la plata contribuţiei lunare  a copiilor înscrişi în instituţiile de învăţământ preşcolar şi 
antepreşcolar pentru anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru obţinerea locului 

cu scutire la plata întreţinerii lunare  
 

Consiliul Local al oraşului Tirgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 

Având in vedere prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 7 alin.3 şi  art.9 alin. 2 din Legea 
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor precum şi cele ale Metodologiei de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, ale Legii 
nr.292/2011 a asistenţei sociale şi ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale;  

Luând act de Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ înregistrată cu nr. 17531 
din 21.08.2015 şi de Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului T g. Neamţ 
înregistrat sub nr. 472 din 21.08.2015. 
 În temeiul art. 36, alin.1, 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 administraţia publică locală republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
             Art. 1. Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru 
a beneficia de scutirea de la plata contribuţiei lunare a copiilor înscrişi în instituţiile de învăţământ 
preşcolar şi antepreşcolar pentru anul şcolar 2015-2016, conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
            Art. 2. Se  aprobă un număr de 40 de locuri disponibile pentru anul şcolar 2015-2016, 
repartiţia acestora şi lista cu actele necesare obţinerii locului  pentru care părinţii sunt scutiţi de la plata 
contribuţiei lunare de întreţinere a copilului înscris în  unităţile de învăţământ preşcolar şi antepreşcolar  
din Tg. Neamţ, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.          

Art. 4. Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in  
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL Tg. Neamţ  
nr. 151/2014. 
           Art. 6.  Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 

Initiator, 
Primar  

                                                                      Harpa Vasilică                 
                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

Secretar oras, 
jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 



ORASUL TIRGU NEAMŢ                                                                                               APROB,                           
DIRECŢIA DE AS IS TENŢĂ S OCIALĂ                                                                        PRIMAR, 
NR. 472  din 21.08.2015                                                                                        VAS ILIC Ă HARPA 

                                                                                                    
 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea numărului de locuri disponibile, a criteriilor pentru a beneficia de scutirea de 
la plata contribuţiei lunare  a copiilor înscrişi în instituţiile de învăţământ preşcolar şi 

antepreşcolar pentru anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru obţinerea locului 
cu scutire la plata întreţinerii lunare  

 
  Art. 70 alin.(2) din HG nr. 1252/2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară prevede : ” sunt scutiţi de la  

plata  contribuţiei, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinţii/reprezentantul legal care au în  

îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii” .   
  Luând în considerare valoarea contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor înscrişi la Creşă,  

precum şi valoarea contribuţiei lunare pentru asigurarea hranei la copiii înscrişi în unităţi de educaţie  

timpurie antepreşcoalră şi preşcolară din Tg. Neamţ,  precum şi prevederile art. 72, alin.(2)  ale  HG 
nr.1252/2012 propunem spre analiză şi aprobare următoarele criterii  de stabilire a ordinii de prioritate 

în vederea scutirii de la plata contribuţiei lunare : 

1. Venitul mediu brut lunar cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului să fie cuprins 

între 0 – 225  lei.  
2. Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 0-3 ani pentru a fi înscris la Creşă, între 2-3 ani pentru a fi 

înscris în grupele de educaţie antepreşcolară din grădiniţe  şi vârsta cuprinsă între 3-6 ani 

pentru a fi înscris la grupele preşcolare. 
3. Părintele/reprezentantul legal al copilului să aibă domiciliul în oraşul T g. Neamţ. 

4. Copilul să fie expus riscului de separare de familie.   

5. Înscrierea se face în limita locurilor disponibile.  

         Luând act de adresele trimise de Creşa nr.1,   Şcoala Domnească  ”Grigore Ghica Vodă” , Liceul 
Tehnologic ”Vasile Conta”  şi Şcoala Gimnazială nr.3 ”Ion Creangă” din Tg.  Neamţ ,  propunem  spre 
analiză şi aprobare un număr de 40 locuri pentru anul şcolar 2015 – 2016, pentru care părinţii/ 
reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi sunt scutiţi de plata contribuţiei lunare, iar repartiţia locurilor  
este următoarea : 

- Şcoala Domnească  ”Grigore Ghica Vodă” – 10 locuri 
- Creşa nr.1  Tg. Neamţ -  10 locuri 
- Şcoala Gimnazială nr.3 Tg. Neamţ – 10 locuri 
- Liceul ”Vasile Conta”   - 10 locuri                                                                                 

                                                                                            Întocmit,  

                                                                        Varvara Eugenia Milona-inspector 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                 PRIMAR 
NR.  17531 din 21.08.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea numărului de locuri disponibile şi  a  criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor pentru a beneficia de scutirea de la plata contribuţiei 
lunare  a copiilor înscrişi în instituţiile de învăţământ preşcolar şi antepreşcolar pentru anul 

şcolar 2015-2016  
    
 Luând în considerare prevederile legislaţiei în vigoare, pentru copiii înscrişi în grădiniţele 

cu program prelungit, în creşe sau alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară , valoarea 

contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor înscrişi la Creşă, precum şi valoarea contribuţiei lunare 

pentru asigurarea hranei la copiii înscrişi în unităţi de educaţie  timpurie antepreşcoalră şi 

preşcolară din Tg. Neamţ, precum şi prevederile art. 72, alin.(2) ale  HG nr.1252/2012 propunem 

spre analiză şi aprobare următoarele criterii  de stabilire a ordinii de prioritate în vederea scutirii 

de la plata contribuţiei lunare : 

1. Venitul mediu brut lunar cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului să fie 

cuprins între 0 – 225  lei.  

2. Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 0-3 ani pentru a fi înscris la Creşă, între 2-3 ani pentru 

a fi înscris în grupele de educaţie antepreşcolară din grădiniţe  şi vârsta cuprinsă între 3-6 

ani pentru a fi înscris la grupele preşcolare. 

3. Părintele/reprezentantul legal al copilului să aibă domiciliul în oraşul T g. Neamţ. 

4. Copilul să fie expus riscului de separare de familie.   

5. Înscrierea se face în limita locurilor disponibile.  

               Luând act de adresele trimise de Creşa nr.1,  Şcoala Domnească  ”Grigore Ghica Vodă” , 
Liceul Tehnologic ”Vasile Conta”  şi Şcoala Gimnazială nr.3 ”Ion Creangă” din Tg. Neamţ , 
propunem  spre analiză şi aprobare un număr de  40 locuri pentru anul şcolar 2015 – 2016, pentru 
care părinţii/ reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi sunt scutiţi de plata contribuţiei lunare, iar 
repartiţia locurilor este următoarea : 

- Şcoala Domnească  ”Grigore Ghica Vodă” – 10 locuri 
- Creşa nr.1  Tg. Neamţ -  10 locuri 
- Şcoala nr.3 Tg. Neamţ – 10 locuri 
- Liceul Tehnologic ”Vasile Conta”   - 10 locuri   

   
 

PRIMAR, 
 

VASILICĂ   HARPA 
 
 
 



 
ANEXA NR. 1 

Hotărârea Consiliul Local Tg. Neamţ nr. _______din _________________ 
 
 
 
 

CRITERII 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor pentru a beneficia de scutirea 

de la plata contribuţiei lunare  a copiilor înscrişi în instituţiile de învăţământ preşcolar şi 
antepreşcolar pentru anul şcolar 2015-2016 

 
 
 

1. Venitul mediu brut lunar cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului să fie 

cuprins între 0 – 225  lei.  

2. Copilul să aibă vârsta cuprinsă între 0-3 ani pentru a fi înscris la Creşă, între 2-3 ani pentru 

a fi înscris în grupele de educaţie antepreşcolară din grădiniţe  şi vârsta cuprinsă între 3-6 

ani pentru a fi înscris la grupele preşcolare. 

3. Părintele/reprezentantul legal al copilului să aibă domiciliul în oraşul T g. Neamţ. 

4. Copilul să fie expus riscului de separare de familie.   

5. Înscrierea se face în limita locurilor disponibile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Notă : Lista de priorităţi se stabileşte anual. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXA NR. 2 
Hotărârea Consiliul Local Tg. Neamţ nr. _______din _________________ 

 
 
 
 

CRITERII 
repartizarea numărului de locuri disponibile pentru anul şcolar 2015-2016 pentru copiii 

înscrişi  în instituţiile de învăţământ preşcolar şi antepreşcolar din Tg. Neamţ a căror 
contribuţie lunară este preluată de bugetul local a listei cu actele necesare pentru obţinerea 

locului cu scutire la plata contribuţiei  lunare 
 
 
 
 
 

            Pentru anul şcolar 2015 – 2016,  repartiţia locurilor se face în limita locurilor disponibile 
astfel : 

1. Şcoala Domnească  ”Grigore Ghica Vodă” – 10 locuri 
2. Creşa nr.1  Tg. Neamţ -  10 locuri 
3. Şcoala nr.3 Tg. Neamţ – 10 locuri 
4. Liceul Tehnologic ”Vasile Conta”   - 10 locuri   

 

Lista cu acte necesare pentru obţinerea locului cu scutire la plata întreţinerii lunare: 
 

1.  Cererea adresată Direcţiei de Asistenţă Socială - Tg. Neamţ 
2.  Acte de identitate pentru toţi membrii familiei (copie) 
-certificat de căsătorie (copie) 
-certificat de deces (copie) 
-hotărâre de divorţ (copie) 
4. Adeverinţă eliberată de Administraţia financiară 
5. Adeverinţă Rol agricol (biroul 36 din cadrul Primăriei Tg. Neamţ) 
6. Adeverinţă de elev/student. 
7. Adeverinţe de venit: -adeverinţă de salariat cu venitul brut pe luna anterioară depunerii cerererii, 
                                    -cupon de pensie/cupon de şomaj, 
                                    -cupon ajutor social 
                                    -  cupon alocaţie 
                                    - cupon ajutor social 
8. Certificat de atestare fiscală (biroul 6/7 din cadrul Primăriei Tg. Neamţ) 
9. Copie după actul de proprietate al imobilului în care locuieşte familia/Contract de închiriere 
10. Plan de servicii 

 
 


