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HOTĂRÂREA NR.141 

           privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa nr.3 Mangalia  

pentru anul școlar 2021 – 2022 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.10.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.155/17.08.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.59413/17.08.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Prima-

rului Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.63090/31.08.2021; 

• Prevederile H.C.L nr.112/12.07.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a con-

tribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa nr.3 Mangalia; 

• Prevederile art.8 alin.(4), art.(9) alin.(1) – alin.(6), art.10 alin.(1) și alin.(2), art.11 din Legea 

nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulteri-

oare; 

• Prevederile art.70 alin.(1) și alin.(2), art.71 alin.(1) – alin.(4), art.72 alin.(1) și alin.(2) din H.G. 

nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a unității de educație 

timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;  

• Prevederile H.G. nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările și completările ulterioare, prin care cuantumul minim al alocației de hrană pentru copiii 

aflați în grupa de vârstă de la 0 până la 3 ani inclusiv este de 12 lei/zi/copil; 

• Raportul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Economice, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului al Municipiului Mangalia; 

 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), art.139 alin(1), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.240 și art.243, alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă coantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa nr.3 

Mangalia din cadrul Serviciului Administare Centre, pentru anul școlar 2021 – 2022 este în cuantum de 

597,45 lei/ copil/ lună. 

 

Art.2 Valoarea contribuției părinților/ reprezentanților legali, ai căror copii beneficiază de serviciile Creșei 

nr. 3 Mangalia se stabilește diferențiat după cum urmează: 

 a) pentru părinții/ reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar 

brut cumulat al părinților peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 5,69 lei/zi/copil; 

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

mediu lunar brut cumulat al părinților peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,84 lei/zi/copil; 

 c) pentru părinții/ reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar 

brut cumulat al părinților între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,84 lei/zi/copil; 

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

mediu lunar brut cumulat al părinților între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,42 

lei/zi/copil. 

 

Art.3 Se aprobă pentru anul școlar 2021 – 2022 cuantumul alocației de hrană pentru un copil înscris în 

cadrul Creșei nr.3 Mangalia în valoare de 12 lei, conform H.G. nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor 

minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului. 
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Art.4 Se aprobă scutirea de la plata contribuției a părinților/ reprezentanților legal care au în îngrijire copii 

ce sunt expuși riscului de separare de familie și pentru care au fost aprobate planuri de servicii, sarcina fiind 

preluată de bugetul local. 

 

Art.5 Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare. 

 

Art.6 Se mandatează Serviciul Administrare Centre – Direcția Asistență Socială din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Mangalia, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

 
Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă 

la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 22.10.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


