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HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa
„Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2017-2018
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară
din data de 07.07.2017,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 22007/03.07.2017 al Direcţiei Creşă din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- Expunerea de motive nr. 22037/03.07.2017 a Primarului municipiului Moineşti;
- prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie
antepreşcolară;
Văzând raportul nr. 22728/07.07.2017 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă,
protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 22750/07.07.2017 al Comisiei pentru
activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul
nr. 22781/07.07.2017 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală
şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. d), raportat la alin. (6), lit. a), punct 1, art. 45,
alin. (2), lit. a), art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează
Creşa „Primii paşi” Moineşti în anul şcolar 2017-2018, în cuantum de 1.300 lei/copil/lună.
ART. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Direcţia Economică şi Direcţia Creşă.
ART. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău,
Primarului Municipiului Moineşti, Direcţiei economice, Direcţiei Creşă şi va fi adusă la
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER BOTEZATU SORIN

NR.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

113

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 07.07.2017, cu 18 voturi pentru din 18 consilieri
prezenți.

2

