
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a 

contribuției de întreținere pentru un copil înscris  la Creșa nr.1 Tg. Neamț  
suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a 

oraşului Tg. Neamţ pentru anul 2018 
 

Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț, județul Neamț; 
Având in vedere prevederile art.9 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, ale art. 70 alin.(1), art. 71 alin. (1) și art. 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară 
precum şi cele ale  H.G.nr.904/2014  pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 
prevăzute de art. 129 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, prevederile legii 292/2011 prinvind asistenta sociala , art.42 , alin (2) , alin (3).    

Luând act de referatul cu nr.  218  din 23.01.2018 înaintat de Direcția de Asistenţă Socială a 
Oraşului Tg. Neamţ, de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ și de raportul de 
specialitate al Direcției de Asistenţă Socială a Oraşului Tg. Neamţ  inregistrate sub nr. 219 /23 
.01.2018.  
 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 costul mediu lunar de întreținere al unui copil în Creșa nr.1 Tg. Neamț  pentru 
anul 2018 în cuantum de 428 lei.  
           Art.2 Valoarea contribuției  părinților/reprezentantilor  legali  care nu au domiciliul stabil în raza 
teritorială a oraşului Tg. Neamţ al copilului înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț în anul 2018 se stabilește in 
cuantum de 428 lei lunar/copil , respectiv  21 lei /zi/copil .   

Art. 3 . Se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană pentru un copil  înscris la Creșa nr.1 Tg. 
Neamț  de 12 lei, conform H.G.nr.904/2014  pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevăzute de art. 129 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată 

Art.4. Direcția de Asistenţă Socială a Oraşului Tg. Neamţ  va lua toate măsurile necesare in vederea 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul orașului Tirgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

Initiator, 
Primar  

                                                                      Harpa Vasilică                 
                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

Secretar oras, 
cons. jr. Țuțu Ion                                                
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Nr.   219 din 23.01.2018                                                 Aprob, 
 Primar 

                                                                                                                     Harpa Vasilică 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de 
întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru un copil înscris  la Creșa nr.1 Tg. Neamț suportată 
de părinte /reprezentant legal  care nu au  domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru 

anul  2018 

    

Luând în considerare : 
1. Prevederile H.G. nr. 904/2014  pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului prin care cuantumul minim al alocației de hrană pentru 
copii aflați în grupa de vârstă de la 0 până la 3 ani inclusiv este de 12 lei/zi/copil.  

2.  Prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor:  

• Art.9 :  (1)”Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție 

lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile 

acesteia “  

(3) “ Contribuția lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreținere în creșă” 

(4) ” Costul mediu lunar de întreținere se calculează în funcție de cheltuielile de întreținere, 

hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-

sanitare și altele” 

(5) ” Costul mediu lunar de întreținere se stabilește diferențiat,în funcție de tipul creșei, 

respectiv centru de zi sau centru rezidențial, și se aprobă anual prin act administrativ al 

instituției care are în administrare creșa” 

(6) Nivelul costului mediu lunar de întreținere se revizuiește anual pe baza valorii 

cheltuielilor prevăzute la alin.(4). 

3.  Prevederile Hotărârii nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară: 

• Art. 71 (1) Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în unitățile în care se oferă 

servicii de educație timpurie antepreșcolară, suportată de părinții/reprezentantul legal al 

acestora, se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la 

programul zilnic” 

• Art. 72 (1) ”Contribuţia lunară de întreţinere a copiilor înscrişi în unităţile în care se oferă 

servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, suportată de părinţii/reprezentantul legal al 

acestora, se determină în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte 

de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, 

precum şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi.” 

 
 
 



 
(3)”Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi 

sau grupe de educaţie antepreşcolară înfiinţate pe lângă grădiniţe, şi se aprobă anual prin act administrativ al 

instituţiei care are în administrare creşa.” 
 3. Prevederile Legii 292/2011 a asistentei sociale : 

Art.42, alin(2) Serviciile sociale pot deservi beneficiari din mai multe judete, caz in care infiintarea, organizarea 

si finantarea acestora au la baza un contract de parteneriat care se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene 

sau locale partenere , alin (3) Prevederile alin (2) se aplica in mod corespunzator  si in cazul serviciilor sociale 

de interes local care se adreseaza beneficiarilor din mai multe commune, orase , si municipii din cadrul aceluias 

judet ori sectoare ale municipiului Bucuresti , iar contractele de parteneriat se aproba prin hotararile consiliile 

locale partenere.   

   
Având în vedere Referatul întocmit de Biroul Buget, Contabilitate şi Resurse Umane din cadrul 

Direcției de Asistenţă Socială a Oraşului Tg. Neamţ înregistrat cu nr. 218 din 23.01.2018 privind calculul 

costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși la Creșa nr.1 

Tg. Neamț, în care sunt prezentate și cheltuielile de întreținere, obiecte de inventar, materiale igienico-

sanitare și altele, realizate la Creșa nr. 1 Tg. Neamț, în anul 2017 

   Propun spre analiză și aprobare  Consiliului Local Tg. Neamț , cuantumul alocației zilnice de 
hrană la nivelul minim de 12 lei, costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa 
nr.1 Tg. Neamț în anul 2018 , în cuantum de 428 lei/lună/copil, precum și valoarea contribuției părinților / 
reprezentantilor legali  care nu au  domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul  
2018, integral la valoarea de 428 lei lunar/copil , respectiv 21 de lei /zi/copil . 

 
  

Director executiv,                 Birou Finaciar-Contabil                                       Birou juridic 

     Ciocârlan Nicoleta ec. Domnica Mihaela-Cristina                                       Sava Florin-Bogdan 
 
 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                 PRIMAR 
NR.      219  din   23.01.2018  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu 
lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru un copil înscris  la Creșa 

nr.1 Tg. Neamț suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul în raza 
teritorială a oraşului Tg. Neamţ pentru anul  2018 

    

Având în vedere modificarea cadrului legal privind stabilirea nivelului  minim al alocaţiei 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială pentru copii 

stabilită prin H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului; 

Ținînd cont de cheltuielile de întreținere, obiecte de inventar, materiale igienico-sanitare și 

altele, realizate la Creșa nr.1 - Tg. Neamț, în anul 2017, prezentate Direcția de Asistenţă Socială a 

Oraşului Tg. Neamţ în referatul cu nr.  218  din   23.01.2018.                  . 

  Propun spre analiză și aprobare  Consiliului Local Tg. Neamț , cuantumul alocației zilnice 

de hrană la nivelul minim de 12 lei , costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care 

frecventează Creșa nr.1 Tg. Neamț în anul 2018 , ai caror părinti/ reprezentanti legali  nu au 

domiciliul in raza teritoriale a orasului Tg.Neamt  în cuantum de 428 lei/lună/copil, respectiv 21 

lei/zi/copil . 

                                                                 INIȚIATOR, 

PRIMAR, 
 

VASILICĂ   HARPA 
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                                                                                                                                               Aprob, 
BIROU FINANCIAR CONTABIL                                        Director executiv, 
Nr.     218   din 23 .01.2018                                                                                         Ciocârlan Nicoleta 
 
 
REFERAT PRIVIND  CALCULUL  COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTRETINERE SI  A CONTRIBUTIEI 

LUNARE DE INTRETINERE A COPIILOR  INSCRISI LA CRESA TG. NEAMT 
 

 
CHELTUIELI  DE INTRETINERE,GOSPODARIE,OBIECTE DE INVENTAR,MATERIALE IGIENICO-SANITARE SI 

ALTELE ,REALIZATE LA CRESA NR.1 TG NEAMT, ÎN ANUL 2017 
 

NR 
CRT. 

DENUMIRE CHELTUIELI EFECTIVE 
11 LUNI  1 LUNĂ 

1. FURNITURI DE BIROU 646 59 

2. MATERIALE PENTRU CURATENIE 1648 150 

3. INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 58570 5324 

4. APA,CANAL SI SALUBRITATE 7299 663 

5. POSTA,TELECOMUNICATII 2303 209 

6. ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU 
INTRETINERE SI FUNCTIONARE 

301 
27 

7. REPARATII CURENTE 0 0 

8. DEZINFECTANTI+ MEDICAMENTE 5894 535 

9. BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE  
INVENTAR 

3761 
342 

10. ALTE  CHELTUIELI CU BUNURI SI 
SERVICII 

1052 
97 

11. HRANA 227 zile  111684 10153 

12. CONSTRUCŢII   

 T O T A L 193158 17559 
 
COSTUL MEDIU LUNAR DE INTRETINERE  PENTRU  UN COPIL   
 
TOTAL CHELTUIELI ÎNTREŢINERE: 
17559 lei  :41 copii = 428lei/copil, respectiv 21 lei / zi 
 
 
         Contabilitate,                                                                                      
Domnica Mihaela                                                                               
 


