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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul 

Alba Iulia în anul 2019 

 

 

 

Primarul Municipiului Alba Iulia; 

 Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Creșe din subordinea Consiliului 

Local al municipiului Alba Iulia nr. 4404 din 16.01.2019; 

 Văzând prevederile art.9 din Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea creșelor, ale art.70 alin (1), art.71 alin.(1) 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, precum și Hotărârea nr.904/2014 pentru stabilirea 

limitelor minime ale cheltuielilor aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

 În temeiul prevederilor art.36(2) lit. ,,d”, coroborat cu art.36(6) lit. ,,a” pct.1, ale 

art.45(1) și ale art.115(1) lit. ,,b”din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Propun spre adoptare Consiliului Local prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

 Art . 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează 

creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2019, în cuantum de 319,20  lei/copil/lună. 

 

 Art. 2. Contribuția părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de 

serviciile creșelor din municipiul Alba Iulia se stabilește după cum urmează: 

 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 3,04 

lei/copil/zi, rotunjit la 3 lei; 

 b) pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au 

un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,52       

lei/copil/zi, rotunjit la 1,50 lei; 

 c)  pentru părinții /reprezentanții legali 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    

1,52 lei/copil/zi, rotunjit la 1,50 lei; 

 d) pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au  

un venit mediu lunar brut cumulat între 225- 699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de   

0,76 lei/copil/zi, rotunjit la 1 leu. 

  



 Art. 3. Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere 

va fi suportată din bugetul local pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba 

Iulia. 

 

 Art. 4. Consiliul Local va suporta și contribuția părinților/reprezentanților legali  care 

au în îngrijire copii înscriși în creșe și care sunt expuși riscului de separare de familie și au 

aprobate planuri de servicii. 
 

 Art. 5. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.13 din 30 

ianuarie 2018 a Consiliului Local Alba Iulia. 

 

 Art. 6.Direcția Creșe şi Direcţia Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7. Hotărârea se comunică către :  

 - Primarul municipiului Alba Iulia 

 - Instituția Prefectului-județul Alba 

            - Direcția Creșe 

            - Direcţia Cheltuieli  

            - afișare sediu creșe 

 

 

 

 

Alba Iulia,  
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