
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii cu domiciliul pe 

raza comunei Vînători Neamţ, care sunt înscrişi  la Creşa nr.1 Tg.Neamţ - anul 2017 

 

 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;  

 In conformitate cu prevederile:  

 - art.42 , alin (2), alin (3) din Legea 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 -art.9 din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; 

 - 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Luand act de : 

 -Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tg.Neamţ nr.17 din 31.01.2017- privind 
aprobarea cunatumului alocatiei de hrana, a costului mediu lunar de intretinere si a 
contributiei de intretinere pentru un copil inscris la Cresa nr.1 Tg.Neamt suportata de 
parinte/reprezentant legal care nu are domiciliul stabil in raza teritoriala a orasului  Tg.Neamt 
pentru anul 2017; 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului inregistrata sub nr. 1606  din 20.04.2017 si raportul 
de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala, înregistrat sub nr. 1607  din 
20.04.2017. 

 In temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.a -pct.2 şi ale art.45 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 



 

HOTĂRĂŞTE :  

 Art.1. (1) Se aprobă costul mediu lunar de intreţinere  pentru copiii cu domiciliul pe 

raza comunei Vînători Neamţ, care sunt inscrişi la Creşa nr.1 Tg.Neamt, pentru anul 2017 în 

cuantum de 462 lei/ lunar/copil, respectiv 23 lei/zi/copil. 

 (2) Valoarea contribuţiei părinte/reprezentant legal se stabileşte pe cote procentuale şi 

nu poate depăşi  20% din costul mediu lunar de întreţinere . 

Venit mediu brut lunar cumulat                                                   

părinte/reprezentant legal 

   Număr copii Cota procentuală contribuţie 

părinţi 

Peste 700 lei Un copil 20% 

2 sau mai mulţi copii 10%  

Între 225-699 lei Un copil 10%  

2 sau mai mulţi copii 5%  

 

  Art.2.Serviciul Public de Asistenta Sociala va lua toate măsurile necesare in vederea 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art.3.Secretarul comunei Vinatori Neamt va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate prin Serviciul Public de Asistenta 
Sociala. 

Nr.42 
Din 27.04.2017                                   Preşedinte de şedintă: 

Consilier, Aurica DASCĂLU- GAVRIL                                                                             
                                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                        FLOŞ Alina Iuliana  

Total consililieri:15 
Prezenti :      15                                                                                                                                                                       
 Pentru  :   15                                                                                                                                              
 Împotriv ă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   
 
 
 

 


