
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a  procedurii și a  criteriilor 
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la 

creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere 
 

 Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț, județul Neamț; 
      Având în vedere:  

- prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art.1 alin.4 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  
- Hotărârea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 
-  Legea  nr.292/2001 a asistenţei sociale; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 09.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Funcţionare a Creşei nr. 1 Tîrgu Neamţ 
- Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ înregistrată cu 
nr.223/23.01.2018 şi Raportul de specialitate al Biroului Juridic și Serviciului protecția și 
promovarea drepturilor copilului și educație timpurie din cadrul DAS Tîrgu Neamţ cu 
nr.224/23.01.2018 prin care se propune spre aprobare  proiectul de hotărâre privind procedura 
și criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în vederea înscrierii 
copiilor la Creşa nr. 1 Tg. Neamţ şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere; 

      Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului 
public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 
Tîrgu Neamţ; 

   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 un număr de 50 locuri  disponibile la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, din care 5 locuri 
prioritate pentru cazurile sociale. 
Art.2. Se aprobă procedura și criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 
cererilor în vederea înscrierii copiilor la Creşa nr. 1 Tîrgu Neamţ şi a listei cu actele necesare 
pentru dosarul copilului conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art.3. Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate măsurile necesare in 
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 167 din 27.08.2015.                 
Art.5. Secretarul orașului va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și 
persoanelor interesate. 
 
Nr.19 
din  31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

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