
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

 
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.  

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ.  
 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 în vederea 
ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Nr.16 
din  31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                      Secretar oraş,  
                                                                                               Cons.jur. }u]u Ion 
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