REPARTIZAT LA :
Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3
Direcţia de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI
TÂRGU NEAMŢ

Data depunere avize/rapoarte: .
Primar,

/ _________

Secretar general UAT,

Vasilică HARPA

Jr. Isabela SABIN

PROIECT DE 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
Târgu-Neamț suportată de părinte /reprezentat legal, pentru anul școlar 2020-2021
Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ, întrunit în sedința ________
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 9 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor,
ale art. 70 alin.(1), art. 71 alin. (1);
- 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;
-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. 15 alin. 2, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constituția României,
republicată
- art. 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997
- art. 7 alin. 2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. 2, art. 3, art. 95 alin. 2, art. 96, art. 98, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 1,
alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. c, raportate la cele ale art. 155 alin. 1 lit. c art. 409,
art. 610 alin. 1, art. 611 alin. 1 si alin. 2 , art. 612 din OUG nr. 57 privind Codul
Administrativ
- art. 2 alin. 2, art. 41 alin. 5, art. 50 alin. 4 , art. 58, art. 59 , art. 61, art. 62 si art. 70
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată
- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
13/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L.al orașului Târgu-Neamț nr. 115 din 19.06.2020 privind aprobarea
numărului de locuri la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț, a procedurii și a criteriilor pentru

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la
creșă și a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere;
- Luând act de Referatul de aprobare înaintat de Primarul orașului Târgu–Neamț, şi
Raportul de Specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială a orașului TârguNeamț, înregistrate cu nr. 2178/26.08.2020.
În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, LEGEA-CADRU nr.153 din
28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.a și.d, alin.3 lit. a, c și d, art.139 alin.1,
art.140 alin.1, și ale art. 196 alin. 1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere al unui copil înscris la Creșa nr.1 Tg.
Neamț pentru anul școlar 2020-2021, în cuantum de 435 lei.
Art. 2. Valoarea contribuției părinților/reprezentantului legal care are domiciliul stabil
pe raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ al copilului înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț în
anul 2020 se stabilește după cum urmează:
a) Părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului
Tg. Neamţ si care au un singur copil și au un venit mediu lunar brut cumulat
peste 700 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 4,00 lei/copil/zi;
b) Pentru părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a
oraşului Tg. Neamţ si care au 2 sau mai mulți copii și un venit mediu lunar brut
peste 700 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/copil/zi;
c) Părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului
Tg. Neamţ si care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut
cumulat între 225-699 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/copil/zi;
d) Pentru părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a
oraşului Tg. Neamţ si care au 2 sau mai mulți copii și un venit mediu lunar brut
cumulat între 225-699 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 1 leu/copil/zi.
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. Valoarea contribuției părinților/reprezentantilor legali care nu au domiciliul
stabil pe raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ al copilului înscris la Creșa nr.1 Tg. Neamț
în anul 2020 se stabilește in cuantum de 435 lei lunar/copil , respectiv 22 lei /zi/copil .
Art.5. Direcția de Asistență Sociala a orasului Târgu-Neamț va lua masurile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Secretarul oraşului Târgu -Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Harpa Vasilică
AVIZAT LEGALITATE,
Secretar general oraş,
Cons. Jr.Sabin Isabela

Nr.2178/26.08.2020

REFERAT DE APROBARE
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 /reprezentat legal, pentru anul școlar 2020-2021
Având în vedere 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 perioada ianuarie –iulie 2019, prezentate Direcția de
Asistenţă Socială a Oraşului Tg. Neamţ în referatul cu nr. /2176/26.08.2020, precum și de cotele
procentuale de stabilire a contribuției părinților/reprezentanților legali ce nu pot depăşi 20% din
costul mediu lunar de întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie
antepreşcolară;
Propunem 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 școlar 2020-2021 , în cuantum de 435 lei/lună/copil,
respectiv 22 lei/zi/copil,precum și valoarea contribuției părinților:
a) Părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului Tg.
Neamţ şi care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste
700 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 4,00 lei/copil/zi;
b) Pentru părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului
Tg. Neamţ şi care au 2 sau mai mulți copii și un venit mediu lunar brut cumulat peste
700 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/copil/zi;
c) Părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului Tg.
Neamţ şi care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între
225-699 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/copil/zi;
d) Pentru părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului
Tg. Neamţ şi care au 2 sau mai mulți copii și un venit mediu lunar brut cumulat între
225-699 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 1 leu/copil/zi.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
VASILICĂ HARPA

Nr. 2177/ 26.08.2020
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 /reprezentat legal , pentru anul școlar 2020-2021
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 privin 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.”
• (2)”Valoarea contribuţiei se stabileşte în următoarele cote procentuale şi nu poate depăşi
20% din costul mediu lunar de întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de
educaţie antepreşcolară.”
•
Venit mediu brut lunar cumulat al
părinţilor/reprezentanţilor legali

Cotă procentuală
contribuţie părinţi
un copil
20%
peste 700 lei
2 sau mai mulţi copii
10%
un copil
10%
între 225-699 lei
2 sau mai mulţi copii
5%
(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.”
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 2176 din 26.08.2020
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 perioada
ianuarie 2019-iulie 2019.
Luând în considerare Anexa H.C.L.al orașului Târgu-Neamț nr. 115 din 19.06.2020 privind
aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț, a procedurii și a criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la creșă și a
listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere, prin care se stabilesc că beneficiari ai
serviciilor de educație timpurie antepreșcolară acordate în creșă pot fi, în limita locurilor
disponibile rămase după admiterea copiilor a căror părinți au domiciliul legal în Târgu- Neamț,
și copiii ai căror părinți/ reprezentanți legali nu au domiciliul legal în orașul Târgu-Neamț, cu
suportarea costul integral al serviciilor/ prin convenție de parteneriat între UAT-uri, în situația în
care UAT-ul pe raza căreia își are domiciliul solicitantul semnează convenția de parteneriat cu
orașul Târgu-Neamț.
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 școlar 2020-2021 suportată de părinte /reprezentat legal
care are domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului Tg. Neamţ, în cuantum de 435
lei/lună/copil, precum și valoarea contribuției părinților:
Număr copii

a) Părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului Tg.
Neamţ şi care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste
700 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 4,00 lei/copil/zi;
b) Pentru părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului
Tg. Neamţ şi care au 2 sau mai mulți copii și un venit mediu lunar brut cumulat peste
700 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/copil/zi;

c) Părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului Tg.
Neamţ şi care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între
225-699 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 2 lei/copil/zi;
d) Pentru părinții/ reprezentanții legali care au domiciliul stabil pe raza teritorială a oraşului
Tg. Neamţ şi care au 2 sau mai mulți copii și un venit mediu lunar brut cumulat între
225-699 lei –cuantumul contribuției zilnice va fi de 1 leu/copil/zi.

Director executiv,
Buduroi Emanuel

Serviciul economico – financiar
și administrativ
Tataru Farmuș Maria

Compartiment Juridic
Huțanu Florina-Alina

Str. Stefan cel Mare 62, 615200 Tirgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790250; Fax:02 3/790508;790250
Aprob,
Director executiv,
Buduroi Emanuel

Serviciu economic –financiar si administrativ
Nr.2176 din 26.08.2020

REFERAT PRIVIND CALCULUL COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTRETINERE SI A CONTRIBUTIEI
LUNARE DE INTRETINERE A COPIILOR ÎNSCRIȘI LA CREȘA TG. NEAMT
CHELTUIELI DE INTRETINERE,GOSPODARIE,OBIECTE DE INVENTAR,MATERIALE IGIENICO-SANITARE SI ALTELE, REALIZATE
LA CRESA NR.1 TG NEAMT, ÎN PERIOADA IANUARIE –IULIE 2019

NR
CRT.
1.
2.
3.

DENUMIRE

10.

FURNITURI DE BIROU
MATERIALE PENTRU CURATENIE
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA
MOTRICA
APA,CANAL SI SALUBRITATE
POSTA,TELECOMUNICATII
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU
INTRETINERE SI FUNCTIONARE
REPARATII CURENTE
DEZINFECTANTI+ MEDICAMENTE
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE
INVENTAR
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

11.
12.

HRANA 12 lei X47 copii X 145 zile
ALTE CHELTUIELI DE CAPITAL

13

4.
5.
6.
7.
8.
9.

CHELTUIELI ESTIMATIVE
7 LUNI
1 LUNĂ
361
792
46076
6755
436
1522
33
5040
297

52
113
6582
965
63
217
5
720
42

81780

11683

Total chelt bunuri si servicii
CHELTUIELI DE PERSONAL

143092

20442

14
15
16

TOTAL CHELTUIELI
NR MEDIU COPII
COST MEDIU /COPIL/AN

143092
47
3044

20442
47

17

COST MEDIU /COPIL/LUNA

435

COSTUL MEDIU LUNAR DE INTRETINERE PENTRU UN COPIL
TOTAL CHELTUIELI ÎNTREŢINERE:
20442 :47=435 lei /copil /luna : 20 zile =22 lei/copil/zi

Costul mediu al cheltuielilor pentru fiecare copil reprezinta media cheltuielilor materiale
efectuate pentru acordarea serviciilor, cheltuieli cu caracter funcțional precum și alte cheltuieli
efectuate in perioada ianuarie – iulie 2019 ( perioada in care cresa a functionat).

Întocmit,
Tataru Farmus Maria

