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HOTĂRÂREA Nr.45/2020

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor
Centrului Social Creșă

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.  3082  /

13.02.2020;
Raportul de specialitate nr. 3084/13.02.2020 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 majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru pentru
beneficiarii serviciilor Centrului Social Creșă;

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:
- art. 3, alin. (1), lit. d din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-  art.  14,  alin.  (1),  lit.  b  al  Hotărârii  Guvernului  nr.  1252/12.12.2012  privind  aprobarea

Metodologiei  de  organizare  şi  funcţionare  a  creşelor  şi  a  altor  unități  de  educaţie  timpurie
antepreşcolară, cu modificările ulterioare;

-  Hotărârii Guvernului nr. 904 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția
și promovarea drepturilor copilului;

- Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și
școlarilor, și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

- HCL a Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 66/13.02.2018 privind aprobarea majorării alocaţiei
zilnice de hrană pentru pentru beneficiarii serviciilor Centrului Social Creșă;

-  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;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă majorarea alocaţiei zilnice de hrană pentru  beneficiarii serviciilor Centrului
Social Creșă de la 14 lei/copil/zi la 16 lei/copil/zi, începând cu data de 01.03.2020.

Art.2 Sumele necesare pentru alocaţia zilnică de hrană vor fi prevăzută în bugetul de venituri
şi cheltuieli la capitolul 68. 02. 11 titlul 20.01.30., servicii de preparare produse culinare.



Art.3 Prezenta  hotărâre va  fi  adusă la  îndeplinire  de  către  viceprimarul  Füleki  Zoltán
Ladislau, Direcţia economică şi Centrul Social Creşă.

Art.4 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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