ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 31.01.2019
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/
reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa din administrarea
Unitatii Administrativ Teritoriale Oraș Târgu Frumos,
precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2019
Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, întrunit în ședința
ordinară din data de 31.01.2019,
Având în vedere:
a) Expunerea de motive prezentată de către Primarul Orașului Târgu Frumos în
calitatea sa de inițiator, înregistrată cu nr. 27617/18.01.2019, privind unele măsuri referitoare
la aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa din
administrarea Orașului Târgu Frumos în anul 2019, precum și stabilirea alocației zilnice de
hrană;
b) Proiectul de hotărâre nr. 27618 din 18.01.2019;
c) Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr.27619/18.01.2019 prin care se propune aprobarea
costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa din administrarea
Orașului Târgu Frumos, precum și stabilirea alocației zilnice de hrană în anul 2019;
d) Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 28526/31.01.2019;
e) Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea creșelor, precum și art. 70 alin. (1), art.71 alin. (1) și (3) și art. 72 din Hotărârea
nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a
altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
În temeiul art. 36, art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care
frecventează Creșa din administrarea Orașului Târgu Frumos în anul 2019 la 1.727,46
lei/copil/lună.
Art.2. Se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană în Creșa aflată în administrarea
Orașului Târgu Frumos în anul 2019 la suma de 8 lei/zi/copil.
Art.3. Valoarea contribuției părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază
de serviciile Creșei din admnistrarea Orașului Târgu Frumos se stabilește după cum urmează:
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a) Pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit
mediu lunar brut cumulat peste 700 lei – cuantumul contribuției zilnice va fi de
8 lei/zi/copil.
b) Pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și un
venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei – cuantumul contribuției zilnice va fi
de 4,00 lei/zi/copil.
c) Pentru părinții/reprezentanții legali care au un singur copil în familie și un venit
mediu lunar brut cumulat între 225 – 699 lei – cuantumul contribuției zilnice va fi
de 4,00 lei/zi/copil.
d) Pentru părinții/reprezentanții legali care au 2 sau mai mulți copii în familie și un
venit mediu lunar brut cumulat între 225 – 699 lei – cuantumul contribuției zilnice
va fi de 2 lei/zi/copil.
Art.4. Contribuția părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de
serviciile Creșei din administrarea Orașului Târgu Frumos se realizează cu plata în avans
pentru o luna calendaristică.
Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Creșa aflată în
administrarea Orașului Târgu Frumos.
Art.6. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
Instituției Prefectului Județului Iași,
Primarului Orașului Târgu Frumos,
Creșei Orașului Târgu Frumos,
Serviciului economic,
și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

Președinte de ședință,
Viceprimar,
ION ALEXA – ANGHELUȘ

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 31.01.2019, cu un număr de 17 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință din cei
17 consilieri locali în funcție.
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