
 
                                                                ROMÂNIA 
                                                       JUDETUL N EAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind  criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea 
înscrierii copiilor la Creşa nr. 1  Tg. Neamţ, în anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele necesare 

pentru dosarul  de înscrire 
 

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.292/2001 a asistenţei 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 Tîrgu Neamţ,  
inregistrat sub nr. 473 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 în  
vederea  înscrierii copiilor la Creşa nr.  1, Tg. Neamţ,  pentru anul şcolar 2015-2016, şi a listei cu actele 
necesare pentru dosarul copilului conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.        

Art.2. Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in  
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art.3. 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 NEAMT                                                                                           Aprob, 
DIRECŢIA DE AS IS TENŢĂ S OCIALĂ                                                                 PRIMAR, 
NR.473 din 21.08.2015                                                                                         VAS ILICĂ HARPA 
 

                                                                            
                                                                                                    

 
                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea 
înscrierii copiilor la Creşa nr. 1 Tg. Neamţ, în anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele necesare 

pentru dosarul  de înscrire 
 

   Tînând cont de Art. 6 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor care 
prevede: 
(1)Înscrierea copiilor la  creşă se face pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadei de vacanţă,  în  
funcţie de numărul de locuri, pe grupe de copii. 
(2)Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creşă mai mulţi copii decât numărul 
aprobat prin actul de înfiinţare şi pentru care a fost acordată acreditarea. 
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor  
crescuţi de aceiaşi părinţi/reprezentanţi legali şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a 
copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii 
aflaţi în această situaţie. 
şi de Art. 21, alin.(3)  din H.G. nr. 1252/2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară prevede „Procedurile şi 
criteriile pentru departajarea dosarelor la înscrierea copiilor sunt stabilite de către conducerea 
unităţii în colaborare cu consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care coordonează 
metodologic activitatea de educaţie antepreşcolară şi sunt făcute publice prin afişarea la sediul 
unităţii de educaţie antepreşcolară” . 
              Luând în considerare faptul că numărul cererilor este mai mare decât numărul de locurilor 
disponibile propunem spre analiză şi aprobare următoarele criterii de stabilire a ordinii de prioritate în 
vederea soluţionarii cererilor pentru înscrierea copiilor la Creşa nr. 1, pentru anul şcolar 2015-2016: 
1.Domiciliul părinţilor în Tîrgu Neamţ, dovedit cu actele de identitate sau contracte în cazul închirierii 
unor locuinţe. 
2. Data înregistrării cererii de înscriere 
3. Existenţa unui loc de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali sau un venit stabil în familie                    
4.Frecventarea de către mamă a unei forme de învăţământ la zi(dacă e cazul)  
5. Familia mai are în îngrijire unul sau mai mulţi copii cu vârsta sub 3 ani     
6. Familii cu mai mulţi copii aflaţi în întreţinere şi care frecventează orice formă de  învăţământ 
cursuri de zi acreditată conform legii 
7. Familie cu părinte unic  
        
       Criteriile de eligibilitate sunt copiii să aibă vârsta cuprinsă între 4 luni şi 4 ani (împliniţi în anul 
şcolar 2015-2016, dar fără a depăşi vârsta de 4 ani).  
       În limita locurilor disponibile poate beneficia de înscrierea la creşă,  copilul/copiii pentru care unul 
dintre  părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului şi primeşte indemnizaţie lunară pentru 



acesta, precum şi cei care nu au domiciliul /reşedinţa în Tg. Neamţ, în ordinea criteriilor de prioritate 
stabilite. 
        Pentru a beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere si educatie timpurie 
anteprescolară în cadrul cresei, părintii trebuie să înainteze la Direcţiei de Asistenţă Socială - Tg.  
Neamţ: 

- cerere de înscriere,  
- copie după certificatul de nastere al copilului,  
- copie după actele de identitate ale părinţilor, certificat de căsătorie, certificatele de naştere/carte de 
identitate ale fraţilor  
- copie hotărâre judecătorească de divorţ/incredintare copil, unde este cazul 
- adeverinte de venituri pentru fiecare dintre părinti/ reprezentantii legali, care să cuprindă venitul brut 
al părintelui pe ultimele şase luni anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi adeverintă din care să 
rezulte venitul brut al părintelui, cupon de indemnizatie handicap/ somaj, copie după ultima declaratie 
privind veniturile realizate, înregistrată la ANAF Tg. Neamt sau adeverintă, în caz de profesie liberală. 
- certificat de atestare fiscală şi adeverinţă eliberată de registrul agricol 

 
 
 

           

 
 
 

                                                       ÎNTOCMIT,  

                                        Varvara Eugenia Milona-inspector 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                 PRIMAR 
NR.                     din  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea 
înscrierii copiilor la Creşa nr. 1  Tg. Neamţ, în anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele 

necesare pentru dosarul  de înscrire 
    
 Luând în considerare prevederile legislaţiei în vigoare, pentru copiii înscrişi în creşe sau 
alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, valoarea contribuţiei lunare de întreţinere a 
copiilor înscrişi la Creşă, valoarea contribuţiei lunare pentru asigurarea hranei la copiii înscrişi în 
unităţi de educaţie  timpurie antepreşcoalră din T g. Neamţ, precum şi prevederile art.  21, alin.(3)  
din H.G. nr. 1252/2012  propunem spre analiză şi aprobare următoarele criterii  de stabilire a 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor îm vederea înscrierii copiilor la Creşa nr. 1  Tg. 
Neamţ, în anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru dosarul  de înscrire: 
 
1.Domiciliul părinţilor în Tîrgu Neamţ, dovedit cu actele de identitate sau contracte în cazul 
închirierii unor locuinţe. 
2. Data înregistrării cererii de înscriere 
3. Existenţa unui loc de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali sau un venit stabil în familie                    
4.Frecventarea de către mamă a unei forme de învăţământ la zi(dacă e cazul)  
5. Familia mai are în îngrijire unul sau mai mulţi copii cu vârsta sub 3 ani     
6. Familii cu mai mulţi copii aflaţi în întreţinere şi care frecventează orice formă de  învăţământ 
cursuri de zi acreditată conform legii 
7. Familie cu părinte unic       
    Criteriile de eligibilitate sunt copiii să aibă vârsta cuprinsă între 4 luni - 4 ani (împliniţi în anul 
şcolar 2015-2016, dar fără a depăşi vârsta de 4 ani).  
       În limita locurilor disponibile poate beneficia de înscrierea la creşă, copilul/copiii pentru care 
unul dintre  părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului şi primeşte indemnizaţie lunară 
pentru acesta, precum şi cei care nu au domiciliul /reşedinţa în T g. Neamţ, în ordinea criteriilor de 
prioritate stabilite. 
    Pentru a beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere si educatie timpurie 
anteprescolară în cadrul cresei, părintii trebuie să înainteze la Direcţiei de Asistenţă Socială - Tg. 
Neamţ: 

- cerere de înscriere,  
- copie după certificatul de nastere al copilului,  
- copie după actele de identitate ale părinţilor, certificat de căsătorie, certificatele de naştere/carte 
de identitate ale fraţilor  
- copie hotărâre judecătorească de divorţ/incredintare copil, unde este cazul 
- adeverinte de venituri pentru fiecare dintre părinti/ reprezentantii legali, care să cuprindă venitul 
brut al părintelui pe ultimele şase luni anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi adeverintă din 
care să rezulte venitul brut al părintelui, cupon de indemnizatie handicap/ somaj, copie după 
ultima declaratie privind veniturile realizate, înregistrată la ANAF Tg. Neamt sau adeverintă, în 
caz de profesie liberală. 
- certificat de atestare fiscală şi adeverinţă eliberată de registrul agricol 
 
                                                                PRIMAR, 
                                                      VASILICĂ   HARPA 



 
 

ANEXA NR. 1 
Hotărârea Consiliul Local Tg. Neamţ nr. _______din _________________ 

 
 

 
CRITERII 

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor 
la Creşa nr. 1  Tg. Neamţ, în anul şcolar 2015-2016 şi a listei cu actele necesare pentru 

dosarul  de înscrire 
 
Ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor  
1.Domiciliul părinţilor în Tîrgu Neamţ, dovedit cu actele de identitate sau contracte în cazul 
închirierii unor locuinţe. 
2. Data înregistrării cererii de înscriere 
3. Existenţa unui loc de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali sau un venit stabil în familie                    
4.Frecventarea de către mamă a unei forme de învăţământ la zi(dacă e cazul)  
5. Familia mai are în îngrijire unul sau mai mulţi copii cu vârsta sub 3 ani     
6. Familii cu mai mulţi copii aflaţi în întreţinere şi care frecventează orice formă de  învăţământ 
cursuri de zi acreditată conform legii 
7. Familie cu părinte unic           
      Criteriile de eligibilitate sunt copiii să aibă vârsta cuprinsă între 4 luni - 4 ani (împliniţi în anul 
şcolar 2015-2016, dar fără a depăşi vârsta de 4 ani).  
       În limita locurilor disponibile poate beneficia de înscrierea la creşă, copilul/copiii pentru care 
unul dintre  părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului şi primeşte indemnizaţie lunară 
pentru acesta, precum şi cei care nu au domiciliul /reşedinţa în T g. Neamţ, în ordinea criteriilor de 
prioritate stabilite. 

 
 
Lista cu actele necesare pentru dosarul de înscrie a copiilor la Creşa nr.1 Tg Neamţ 
- cerere de înscriere,  
- copie după certificatul de nastere al copilului,  
- copie după actele de identitate ale părinţilor, certificat de căsătorie, certificatele de naştere/carte 
de identitate ale fraţilor  
- copie hotărâre judecătorească de divorţ/incredintare copil, unde este cazul 
- copie după Hotârârea de încredinţare în plasament de tip familial, unde este cazul 
- adeverinte de venituri pentru fiecare dintre părinti/ reprezentantii legali, care să cuprindă venitul 
brut al părintelui pe ultimele şase luni anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi adeverintă 
din care să rezulte venitul brut al părintelui, cupon de indemnizatie handicap/ somaj, copie după 
ultima declaratie privind veniturile realizate, înregistrată la ANAF Tg. Neamt sau adeverintă, în 
caz de profesie liberală. 
- certificat de atestare fiscală şi adeverinţă eliberată de registrul agricol  din cadrul Primariei Tg. 
Neamţ. 
 


