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RAPORT DE SPECIALITATE 

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 

 

 
   CADRUL LEGAL: 

   Art. 8 din Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor : 

 (1) Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor din sistemul 

public se realizează din următoarele surse: 

  a) bugete ale consiliilor locale; 

  b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

  c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali; 

  d) donații; 

  e) sponsorizări; 

  f) alte surse legal constituite. 

  Art.  9 din Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor : 

(1) Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție 

lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris în creșă și care beneficiază de serviciile 

acesteia. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin(1), Consiliul Local va suporta contribuțiile 

părinților/reprezentanților legali ai copilului înscris în creșă și expus riscului abandonului. 

(3) Contribuția lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreținere în 

creșă. 

(4) Costul mediu lunar de întreținere se calculează în funcție de cheltuielile de 

întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale 

igienico-sanitare și altele asemenea. 

(5) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește diferențiat, în funcție de tipul 

creșei, respectiv centru de zi sau rezidențial și se aprobă prin act administrativ al instituției 

care are în administrare creșa. 

(6) Nivelul costului mediu lunar de întreținere datorat de părinți/reprezentanți 

legali se revizuiește anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la alin.(4). 

Art. 70  alin.(1) din Hotărârea 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară – 

părinții/reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creșelor și a altor 

unități de educație timpurie antepreșcolară publice sunt obligați la plata unei contribuții 

lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziție a primarului, în funcție de numărul de 

copii din familie și de venitul mediu lunar brut cumulat al părinților/ reprezentanților legali 

pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverința de venituri 

prevăzută la art.22 alin.(1) lit.d. 



Art. 71 alin.(1)   Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în unitățile în 

care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, suportată de părinții/ 

reprezentanții legali ai acestora, se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de 

prezență a copilului la programul zilnic. 

  Art.72 

 (1) Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în unitățile în care se oferă 

servicii de educație timpurie antepreșcolară, suportată de părinții/reprezentanții legali ai 

acestora, se determină în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte 

de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și altele asemenea, 

precum și numărul de zile frecventate de copil în aceste unități. 

 (2) Valoarea contribuției se stabilește în următoarele cote procentuale și nu poate 

depăși 20 % din costul mediu lunar de întreținere în unitatea publică în care se oferă servicii 

de educație antepreșcolară.      

 

Venit mediu brut lunar cumulat al 

părinților/reprezentanților legali 

 

Număr copii Cotă procentuală contribuție 

părinți 

Peste 700 lei 1 copil 

2 sau mai mulți copii 

20 % 

10 % 

Între 225 – 699 lei 1 copil 

2 sau mai mulți copii 

10 % 

5 % 

 

           Contul de execuție al bugetului local al municipiului Alba Iulia pe anul 2018, aprobat 

prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 50/16.02.2018, execuția bugetară la capitolul 

68.11.00.20 Bunuri și servicii este de 406.366,96 lei ( conform situației prevederilor, 

ordonanțărilor și plăților pe articol bugetar A681100-20), la care se adaugă costuri utilități 

Creșa 1 Ampoi în sumă de 14.457,12  lei ( conform anexei Consumuri utilități cota 50% 

Creșa 1 Ampoi). 

        

 Total cheltuieli bunuri și servicii 2018:  420.424,08 lei 

            Total copii prezenți în anul 2018 : 27.682 ( conform tabelului atașat)      

Costul mediu zilnic pentru un copil în creșă se calculează raportând cheltuielile totale 

de întreținere ( bunuri și servicii) la numărul total de copii prezenți în anul 2018, rezultând 

un cost mediu pe zi de 15,20 lei/copil și un cost mediu lunar de întreținere în cuantum de    

319,20 lei/copil, corespunzător unui număr mediu de 21 zile lucrătoare . 

              

   Calculația: 420.424,08 lei: 27.682 copii= 15,20 lei/zi     

                                         15,20 lei x 21 zile= 319,20 lei/lună 

 

 Față de cele mai sus menționate, propunem aprobarea costului mediu lunar de 

întreținere pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia, în cuantum de 

319,20 lei/copil/lună, în anul 2019, precum și valoarea contribuției părinților 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. 
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