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MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.44/2020

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecventa creşa
în anul şcolar 2020-2021

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
28.02.2020;

Analizând Referatul de aprobare  al viceprimarului  Füleki  Zoltán-Ladislau înregistrat cu nr.
3085 /13.02.2020;

Raportul de specialitate nr. 3087 /13.02.2020 întocmit Direcția de asistență socială, Centrul
Social  Creşă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin
care propune adoptarea hotărârii privind  aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copii
care vor frecventa creşa în anul şcolar 2020-2021;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;
-  studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe,  agricultură,  administrarea domeniului

public şi privat;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
În baza prevederilor:
- Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi

completările ulterioare;
-  art.  70 alin.  (1) și  art.  72, alin.  (2) al  Hotărârii  Guvernului nr.  1252/12.12.2012 privind

aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie
antepreşcolară;

- HCL a Municipiului  Miercurea-Ciuc nr. 12 /31.01.2020 privind  aprobarea  BVC pe anul
2020;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit.b, art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și
art. 627 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru copii care vor frecventa creşa în anul
şcolar 2020-2021, în cuantum de 473,60 lei/copil/lună, adică 23,80 lei/copil/zi.

Art.2.  Valoarea contribuţiei zilnice de întreţinere se stabileşte în cote procentuale şi nu va
depăşi 20% din costul mediu zilnic de întreţinere după cum urmează:

Venit mediu brut lunar
cumulat părinte/repre-

zentant legal
Număr copii

Cota procentulă contri-
buţie părinţi

Contribuţie
părinte/reprezentant

legal lei/zi/copil
Peste 700 lei Un copil 20% 5



2 sau mai mulţi copii 10% 3

Între 225-699 lei
Un copil 10% 3
2 sau mai mulţi copii 5% 1

Art.3.  Diferenţa dintre cheltuielile totale şi valoarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru
copiii  înscriși  la creşă a căror părinţi  sau susţinători  legali  au domiciliul  în Miercurea-Ciuc va fi
suportată din bugetul local.

Art.4. Consiliul local va suporta şi contribuţia părinţilor/susţinătorii legali care au în îngrijire
copiii expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii.

Art.5 Prezenta  hotărâre va  fi  adusă la  îndeplinire  de  către  viceprimarul  Füleki  Zoltán
Ladislau, Direcţia economică şi Centrul Social Creşă.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului, dl. Ráduly Róbert-Kálmán; 
c) Viceprimarului municipiului, dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Direcției economice;
e) Direcției sociale și Centrului Social Creșă din cadrul acesteia.
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