
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea modelului-cadru de Contract de Parteneriat dintre UAT Tîrgu Neamt si 
alte UAT-uri pentru sustinerea financiară a  serviciilor specializate acordate de Directia de 

Asistentă Socială a orasului Tîrgu Neamt prin Cre 
a nr.1 Tîrgu Neamt, pentru  copiii înscrisi la cresă si care nu au domiciliul stabil pe raza 

orasului Tîrgu Neamt 
 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamt, judetul Neamt; 
         Având în vedere prevederile art.9 pct. 1 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, ale art. 70 alin.(1), art. 71 alin. (1) si art. 72 din H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unităti de educatie timpurie anteprescolară 
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 protectia si promovarea drepturilor copilului, 
republicată, prevederile legii 292/2011 privind asistenta socială , art.42 , alin (2) , alin (3).     

- art 36, pct 7 lit. c) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată care 
   ” hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 
sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.’’ 

-HCL Tîrgu Neamt nr. 51 din 09.02.2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Cresei nr. 1 Tîrgu Neamt 

-HCL Tîrgu Neamt  nr.  17  din 31.01.2017  privind aprobarea cuantumului alocatiei de hrană, a 
costului mediu lunar de întretinere si a contributiei de întretinere pentru un copil înscris  la Cresa nr.1 Tg. 
Neamt  suportată de părinte /reprezentat legal care nu  are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului Tg. 
Neamţ pentru anul 2017    

Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ si de raportul de specialitate 
al Directiei de Asistentă Socială a Orasului Tîrgu Neamt, ambele inregistrate sub nr. 702/21.02.2017   
 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 administratia publică locală republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂSTE 
         Art. 1.  Se aprobă  modelul-cadru de Contract de Parteneriat între UAT Tîrgu Neamt si alte UAT-uri 
pentru sustinerea financiară a  serviciilor specializate acordate de Directia de Asistentă Socială a orasului 
Tirgu Neamt prin Cresa nr. 1 Tîrgu Neamt, institutie cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamt, pentru părintii care au copiii înscrisi la cresa si care  nu au 
domiciliul stabil în Tîrgu Neamt, conform anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri; 
        Art. 2 Se împuterniceste Primarul orasului Tîrgu Neamt să încheie si să semneze Contractul de 
Parteneriat între UAT Tg Neamt, directorul executiv pentru Directia de Asistentă Socială a orasului Tirgu 
Neamt si reprezentantul UAT –partener; 
        Art.3 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
institutiilor si persoanelor interesate. 

Nr. 65 
din 28.02.2017 
                                                       Preşedinte de şedinţă, 
                                                        Consilier: Bor[ Paul 

                                                                                                                   Contrasemnează, 
 Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    18 
Pentru       18 
Împotrivă 
Abţineri 

 



 


