
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 206 

  din 29 iunie 2017 

 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează 

creșa în anul școlar 2017-2018 

        

 

                    Consiliul local municipal Tîrgu Mureș , întrunit în ședință ordinară de lucru , 

        Văzând Expunerea de motive inițiată de Serviciul public Administrația Creșelor privind  

aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 

2017-2018. 

 Luând în considerare propunerile comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei  de        

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

cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, 

modificată și completată,  

În temeiul art. 36 alin. 2 litera c, art. 45 și 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată,  

 

                    H o t ă r ă ş t e : 

 
    Art. 1. Se stabilește începând cu anul școlar 2017-2018 costul mediu lunar în cuantum de 

823,40 lei /copil/lună. 

           Art. 2. Valoarea contribuției lunare de întreținere se stabilește în cote procentuale și nu va             

 depăși 20% din costul mediu lunar de întreținere,    

     

Venit mediu brut lunar 

cumulat părinte 

/reprezentant legal 

Număr copii Cota procentuală 

contribuţie părinţi 

Contribuţia  

în lei/zi 

Peste 700 lei Un copil 20% 6 lei/zi 

2 sau mai mulţi  copii 10% 3 lei/zi 

Între 225-699 lei Un copil 10% 3 lei/zi 

2 sau mai mulţi copii 5% 1.5 lei/zi 

 

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

suportată din bugetul local pentru copii din creșe ai căror părinți sau reprezentanți legali au 

domiciliul în Tîrgu Mureș. 

Art. 4. Consiliul local va suporta și contribuția părinților/reprezentanților legali care au în 

îngrijire copii expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii. 

Art. 5. Începând cu anul școlar 2017-2018, Hotărârea Consiliului Local municipal  Tîrgu 

Mureș nr. 9 din 28.07.2016 se abrogă; 

   



 

 

 

 

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Executivul Municipiului   Tîrgu Mureș prin Direcția Economică și Serviciul Public Administrația 

Creșelor. 

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                      jrs. Peti Andrei 

                      Contrasemnează,        

                  Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  
                                      jrs. Szövérfi Vasile 

 


