
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea conditiilor de eligibilitate, in vederea acordarii contributiei din partea 

UAT Vinatori Neamt,  pentru copiii cu domiciliul pe raza comunei Vînători Neamţ, care vor 

fi  înscrişi  la Creşa nr.1 Tg.Neamţ si a listei cu actele necesare pentru dosarul de inscriere 

 

 Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;  

 In conformitate cu prevederile:  

 -art.6, art. 7 si art. 9 alin (2) din Legea 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor; 

-art.21 alin.(3) din  H.G. nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

 
 - prevederile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.292/2001 a asistentei sociale; 

 Luand act de : 

 -Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tg.Neamţ nr.167 din 27.08.2015- privind criteriile 
pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor in vederea inscrierii copiilor la Cresa 
nr. 1 Tg.Neamt, in anul scolar 2015-2016 si a listei cu actele necesare pentru dosarul de inscriere; 

        -Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tg.Neamţ nr.17 din 31.01.2017- privind aprobarea 
cuantumului 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; 

       -Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vinatori Neamt nr.42  din 27.04.2017- privind 
aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii cu domiciliul pe raza comunei Vinatori 
Neamt, care sunt inscrisi la Cresa nr.1 Tg.Neamt –anul 2017; 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului inregistrata sub nr.3102 din 20.07.2017 si raportul de 
specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala, înregistrat sub nr.  3101 din 20.07.2017. 



 In temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.a -pct.2 şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE :  

 Art.1. (1) Se aprobă conditiile de eligibilitate, in vederea acordarii contributiei din partea 
UAT Vinatori Neamt,  pentru copiii cu domiciliul pe raza comunei Vînători Neamţ, care vor fi  
înscrişi  la Creşa nr.1 Tg.Neamţ. 
 
  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.63 
Din 31.07.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   12 
   Pentru  :     12 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                 

 
 
 

ANEXA NR. 1 H.C.L. Vînători Neamţ nr. 63 din 31.07.2017 

 



 
Conditiile  de eligibilitate, in vederea acordarii contributiei din partea UAT Vinatori Neamt,  pentru  copiii 

cu domiciliul pe raza comunei Vînători Neamţ, care vor fi  înscrişi  la Creşa nr.1 Tg.Neamţ,  anul scolar 
2017-2018 si a listei cu actele necesare pentru acordarea contributiei 

 
1.Domiciliul/resedinta părinţilor pe raza  comunei Vinatori-Neamt, dovedit cu actele de identitate; 
2.Existenţa unui loc de muncă al ambilor părinţi/reprezentanţi legali, cu raport de munca nesuspendat,    dovedite 
cu forme prevazute de lege, dar care sa nu depaseasca un venit lunar de 2900 lei/familie.  
3.Frecventarea de către mamă a unei forme de învăţământ la zi, fapt dovedit prin adeverință eliberată de instituția 
de învățământ; 
4.Familie cu părinte unic, incadrat cu contract de munca, dar care sa nu depaseasca un venit lunar de 1450 
lei/familie. 
5. Copiii să aibă vârsta cuprinsă între 4 luni - 4 ani, dar fără a depăşi vârsta de 4 ani., in cursul anului scolar.  
6. Copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea; 
7.Copiii proveniți din familii aflate în situație de dificultate (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 
2011, expresia situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se află o persoană care, la un 
moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul 
social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate 
se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor”), exceptand  
familiile care  beneficiază de prevederile Legii 416/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
va atasa ancheta sociala efectuata de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala; 

Lista cu actele necesare pentru acordarea contributiei  din partea UAT Vinatori Neamt  pentru copiii cu 
domiciliul  pe raza comunei Vinatori Neamt, inscrisi la Creşa nr.1 Tg Neamţ 

– cerere de acordare a contributiei;  
- copie după certificatul de nastere al copilului,  
- copie după actele de identitate ale părinţilor, certificat de căsătorie, certificatele de naştere/carte de identitate ale 
fraţilor;  
- copie hotărâre judecătorească/sentinta de divorţ/incredintare copil, unde este cazul  
- copie după Hotârârea de încredinţare în plasament de tip familial, adoptie, unde este cazul  
- adeverinte de venituri pentru fiecare dintre părinti/ reprezentantii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui 
pe ultimele şase luni anterioare înscrierii. După caz, acestea pot fi adeverintă din care să rezulte venitul brut al 
părintelui, cupon de indemnizatie handicap/ somaj, copie după ultima declaratie privind veniturile realizate, 
înregistrată la ANAF Tg. Neamt sau adeverintă, în caz de profesie liberală. 
- certificat de atestare fiscală şi adeverinţă eliberată de registrul agricol, din cadrul Primariei Vinatori Neamt 
-adeverinta medic familie , in care sa se mentioneze ca respectivul copil este clinic sanatos; 
 
 

Perioada de depunere a dosarelor este: 01.08.2017 – 11.08.2017; 

 
 
 
 
 

 


