AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu de întreţinere şi a metodologiei de
organizare şi funcţionare a Compartimentului Educaţie timpurie din
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 2020-2021
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a
lunii iulie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23967/09.07.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23968/09.07.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
▪Prevederile art. 70, alin. (1) şi art. 72 din H.G nr. 1252/2012 privind
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor
unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
▪Prevederile art. 27 alin. (41) și art. 63 alin. (1) lit. a) Legii nr. 1/2011 privind
legea educatiei cu modificarile si completarile ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în
unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate
în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă costul mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează
unitățile de educație antepreșcolară din Municipiul Târgoviște din cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială în anul şcolar 2020-2021, în cuantum de
2.035lei/copil/lună, cuantumul alocaţiei zilnice de hrană în suma de 14 lei/zi
și valoarea contribuției părinților în următoarele cote procentuale:

Cota procentuală
contributie
părinți
14%

Lei/zi/copil

9%

9 lei

între 225-699 lei

2 sau mai mulți
copii
un copil

9%

9 lei

6%

6 lei

între 0-224 lei

2 sau mai mulți
copii
un copil

6%

6 lei

2 sau mai mulți
copii

3%

3 lei

Venit mediu brut lunar
cumulat al părinților/
reprezentanților legali
peste 700 lei

Număr copii
un copil

14 lei

Art. 2 Contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali care au în îngrijire copii
ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi pentru care au aprobate planuri
de servicii vor fi suportate de Consiliul Local.
Art. 3 Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a
Compartimentului Educație timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
și numărul de locuri din unitățile de educație timpurie, conform anexelor 1 și
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: contribuţiile lunare ale
părinţilor sau ale reprezentanţilor legali şi bugetul local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan
REFERAT,
Avand in vedere:
art. 9 din Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
„(1) Parintii/ reprezentantii legali ai copiilor au obligatia sa plateasca o contributie
lunara de intretinere pentru fiecare copil inscris la cresa si care beneficiaza de
serviciile acesteia.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta
contributiileparintilor/reprezentantilor legali care au in ingrijire copii ce sunt
expusi riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii.
(3) contributia lunara se calculeaza in baza costului mediu lunar de intretinere in
cresa.
(4) Costul mediu lunar de intretinere se calculeaza in functie de cheltuielile de
intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament,
materiale igienico-sanitare si altele asemenea, iar in cazul creselor private, inclusiv
cheltuielile aferente platii salariilor pentru personalul angajat in cresa.
(5) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste diferentiat, in functie de tipul
cresei, respectiv centru de zi sau centru rezidential, si se aproba anual prin act
administrativ al institutiei care are in administrare cresa.
(6) Nivelul costului mediu lunar de intretinere se revizuieste anual pe baza valorii
cheltuielilor
Pentru anul 2020-2021 structura de crese propuse este urmatoarea:
1. Cresa nr. 2 Voinicel – 4 grupe X 10 copii= 40 copii
2. Cresa nr. 16 Buburuza- 5 grupe X 7 copii = 35 copii
3. CresaSpiridus – 2 grupe X 10 copii = 20 copii
4. Cresa nr. 13 Pinochio- 6 grupe X 10 copii = 60 copii
5. Cresa nr. 14 Neghinita - 6 grupe X 10 copii = 60 copii
6. Cresa nr. 8 Prichindel - 8 grupe X 10 copii = 80 copii
7. Cresa nr. 15 Degetica- 4 grupe X 7 copii = 28 copii
8. CresaIepurila – 1 grupa X 9 copii = 9 copii
Total 36 grupe si 332 copii
1. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):
Potrivit calculelor privind stabilirea costului mediu lunar (anexa la raport) au
reiesiturmatoarele cifre:
Total cheltuieli: 6375073.37 lei:12 luni = 531256 lei
Numar mediu de beneficiar/luna = 261 copii
531256 lei: 261beneficiari = 2035 lei

Mentionam ca aceste cifre au avut in vedere cheltuielile si numarul de
beneficiari aferente lunilor mai 2019 – aprilie 2020, pentru cele 8 crese.
Prin aprobarea Metodologiei de Organizare si Functionare a creselor vor fi
stabilite atributiile salariatilor, modul de inscriere, transfer, scoaterea din evidenta a
copiilor din cresa, programul de lucru, activitatile educationale organizate.
In vederea respectarii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2 a fost stabilit numar de copii/grupa/sala de clasa. Mentionam ca
datorita numarului de copii care vor ramane in crese (nu au implinitvarsta de 3 ani)
in anul scolar 2020-2021 nu se vor face repartitii in urmatoarele Crese: Cresa
Spiridus, Cresa nr. 15 – Degetica si Cresa Iepurila.
Propunerea compartimentului de specialitate:
- Aprobarea costului mediu de intretinere pentru copiii care
frecventeazaunitatile de educatieanteprescolare din Municipiul Targoviste
din cadrul Directiei de Asistenta Sociala in anul scolar 2020-2021, in
cuantum de 2035 lei/copil/luna, a cuantumului alocatiei zilnice de hrana la
suma de 14 lei/zi, precum si valoarea contributieiparintilor in urmatoarele
cote procentuale:
Venit mediu brut lunar
cumulat al parintilor/ Numar copii
reprezentamtilor legali

Cota
procentuala Lei/zi/copil
contributieparinti

peste 700 lei

un copil

14%

intre 225-699 lei

2 sau mai multi copii 9%
un copil
9%

9 lei
9 lei

2 sau mai multi copii 6%
un copil
6%
2 sau mai multi copii
3%

6 lei
6 lei

intre 0-224 lei

14 lei

3lei

- Consiliul Local va suporta contributiile parintilor/reprezentantilor legali
care au in ingrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie si au
aprobate prin dispozitie planuri de servicii;
- Aprobarea Metodologie de organizare si functionare a Compartimentului
educatie timpurie , conform Anexei nr. 1.
- Aprobarea numarului de locuri din unitatile de educatie timpurie din Mun.
Targoviste, conform Anexei nr. 2

Director,
jr. Iordache Marcela

Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan
Raport de specialitate
Pentru aprobarea costului mediu de intretinere si metodologia de organizare si
functionarea Compartimentului educatie timpurie din cadrul Directiei de Asistenta
Sociala in anul scolar 2020-2021
2. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare:
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
3. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului:
jr. Iordache Marcela – directorexecutiv
4. Prezentarea pe scurt a situatieipremergatoareinitierii proiectului de hotarare:
Compartimentul educatie timpurie functioneaza in cadrul Directiei de Asistenta Sociala
cu o structura de 8 crese si compartimentul gestiune, bunuri si mijloace fixe – cresa, astfel:
➢ Cresa nr. 2 – Voinicel – str. Calea Domneasca, nr. 159 – relocata in str. B-dul Unirii,
nr. 26, pavilion B2;
➢ Cresa nr.8 – Prichindel – str. Alexandru Vasilescu, nr. 7;
➢ Cresa nr. 16 – Buburuza – str. Radu Popescu, nr.21 - relocata in str. B-dul Unirii,
nr. 26, pavilion B2;
➢ Cresa nr. 13 – Pinochio – str. Tineretului,nr. 9;
➢ Cresa nr. 14 – Neghinita – str. Vasile Voiculescu, nr.4;
➢ Cresa nr. 15 - Degetica – str. Lt. Stancu Ion, nr. 35;
➢ CresaSpiridus – str. George Cair, nr.10;
➢ CresaIepurila – Cartier Sagricom.
Conform art. 9 din Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea
creselor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
„(1) Parintii/ reprezentantii legali ai copiilor au obligatia sa plateasca o contributie
lunara de intretinere pentru fiecare copil inscris la cresa si care beneficiaza de serviciile
acesteia.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta
contributiileparintilor/reprezentantilor legali care au in ingrijire copii ce sunt expusi
riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii.
(3) contributia lunara se calculeaza in baza costului mediu lunar de intretinere in cresa.
(4) Costul mediu lunar de intretinere se calculeaza in functie de cheltuielile de intretinere,
hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienicosanitare si alteleasemenea, iar in cazul creselor private, inclusiv cheltuielile aferente platii
salariilor pentru personalul angajat in cresa.
(5) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste diferentiat, in functie de tipul cresei,
respectiv centru de zi sau centru rezidential, si se aproba anual prin act administrativ al
institutiei care are in administrare cresa.
(6) Nivelul costului mediu lunar de intretinere se revizuieste anual pe baza valorii
cheltuielilor prevazute la alin. (4).”
Conform Art. 9 alin (2) si (22) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare :

„ (2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru
toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat.
De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal
acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat.
Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per
antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.
(22) Finanțarea de bază pentru antepreșcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către
stat, începând cu anul școlar 2021-2022.”
Art. 63: a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5
și nu mai mult de 9;
In conformitate cu HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare si functionare
a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare:
- art. 70 alin.1: „Parintii/Reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in
cadrul creselor si al altor unitati de educatie timpurie anteprescolara publice sunt obligati
la plata unei contributii lunare, a carei valoare este stabilita prin dispozitie a primarului,
in functie de numarul de copii din familie si de venitul mediu lunar brut cumulat al
parintilor/reprezentantiilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioara inscrierii
copilului, certificat prin adeverinta prevazuta la art. 22 alin.1 lit. d.”
- art. 72 (1) Contributia lunara de intretinere a copiilor inscrisi in unitatile in care se ofera
servicii de educatie timpurie anteprescolara, suportata de parintii/reprezentantul legal al
acestora, se determina in functie de cheltuielile de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte
de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea,
precum si de numarul de zile frecventate de copil in aceste unitati.
(2) Valoarea contributiei se stabileste in urmatoarele cote procentuale si nu poate
depasi 20% din costul mediu lunar de intretinere in unitatea publica in care se ofera
servicii de educatie anteprescolara:
Venit mediu brut lunar
cumulat al parintilor/
reprezentamtilor legali

Numar copii

Cota procentuala contributie
parinti

peste 700 lei

un copil

20%

intre 225-699 lei

2 sau mai multi copii
un copil

10%
10%

2 sau mai multi copii

5%

(3) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste diferentiat, in functie de tipul cresei,
respectiv centru de zi sau grupe de educatie anteprescolara infiintate de gradinite, si
se aproba anual prin act administrativ al institutiei care are in administare cresa.”
Conform Ordinului nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării a fost stabilita procedura de lucru la nivelul compartimentelor de
educatieanteprescolara.
Pentru anul 2020-2021 structura de crese propuse este urmatoarea:

9. Cresa nr. 2 Voinicel – 4 grupe X 10 copii= 40 copii
10. Cresa nr. 16 Buburuza - 5 grupe X 7 copii = 35 copii
11. Cresa Spiridus – 2 grupe X 10 copii = 20 copii
12. Cresa nr. 13 Pinochio - 6 grupe X 10 copii = 60 copii
13. Cresa nr. 14 Neghinita - 6 grupe X 10 copii = 60 copii
14. Cresa nr. 8 Prichindel - 8 grupe X 10 copii = 80 copii
15. Cresa nr. 15 Degetica- 4 grupe X 7 copii = 28 copii
16. Cresa Iepurila – 1 grupa X 9 copii = 9 copii
Total 36 grupe si 332 copii
5. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):
Potrivit calculelor privind stabilirea costului mediu lunar (anexa la raport) au reiesit
urmatoarele cifre:
Total cheltuieli: 6375073.37 lei:12 luni = 531256 lei
Numar mediu de beneficiar/luna = 261 copii
531256 lei: 261beneficiari = 2035 lei
Mentionam ca aceste cifre au avut in vedere cheltuielile si numarul de beneficiari
aferente lunilor mai 2019 – aprilie 2020, pentru cele 8 crese.
Prin aprobarea Metodologiei de Organizare si Functionare a creselor vor fi stabilite
atributiile salariatilor, modul de inscriere, transfer, scoaterea din evidenta a copiilor din
cresa, programul de lucru, activitatile educationale organizate.
In vederea respectarii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2 a fost stabilit numar de copii/grupa/sala de clasa. Mentionam ca datorita
numarului de copii care vor ramane in crese (nu au implinit varsta de 3 ani) in anul scolar
2020-2021 nu se vor face repartitii in urmatoarele Crese: Cresa Spiridus, Cresa nr. 15 –
Degetica si Cresa Iepurila.
6. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare:
• Art. 9 din Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Capitolul VII – Finantarea creselor si a altor unitati de educatie anteprescolara din
HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a
creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Art. 2 lit. a) din Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de
învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau
coordonarea Ministerului Educației și Cercetări;
• Anexa nr. 1a) la HG 1252/2012 privind Metodologia de organizare si functionare a
creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Art. 63 alin (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Cheltuielile pentru administrarea si functionarea Compartimentului educatie
timpurie in perioada lunilor: mai 2019 – aprilie 2020;
• Situatia beneficiarilor din cadrul Compartimentul educatie timpurie in perioada
lunilor mai 2019 – aprilie 2020.

7. Baza legala a proiectului:
• Legea 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
• HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a
creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si
completarile ulterioare;
• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării.
8. Propunerea compartimentului de specialitate:
Aprobarea costului mediu de intretinere pentru copiii care
frecventeazaunitatile de educatie anteprescolare din Municipiul Targoviste din
cadrul Directiei de Asistenta Sociala in anul scolar 2020-2021, in cuantum de 2035
lei/copil/luna, a cuantumului alocatiei zilnice de hrana la suma de 14 lei/zi, precum
si valoarea contributiei parintilor in urmatoarele cote procentuale:
Venit mediu brut lunar
cumulat al parintilor/
reprezentamtilor legali

Numar copii

Cota procentuala
contributie parinti

Lei/zi/copil

peste 700 lei

un copil

14%

14 lei

intre 225-699 lei

2 sau mai multi copii
un copil

9%
9%

9 lei
9 lei

2 sau mai multi copii
un copil
2 sau mai multi copii

6%
6%

6 lei
6 lei

3%

3lei

intre 0-224 lei

-

-

Consiliul Local va suporta contributiile parintilor/reprezentantilor legali care au
in ingrijire copii ce sunt expusi riscului de separare de familie si au aprobate prin
dispozitie planuri de servicii;
Aprobarea Metodologie de organizare si functionare a Compartimentului
educatie timpurie , conform Anexei nr. 1.
Aprobarea numarului de locuri din unitatile de educatie timpurie din Mun.
Targoviste, conform Anexei nr. 2

9. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de
hotarare:
Compartimentul educatie timpurie reprezinta un serviciu de interes local, public sau
privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de ingrijire,
supraveghere si educatie timpurie copiilor de varsta anteprescolara.
Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, HCL nr. 327/29.07.2019 urmeaza asi inceta aplicabilitatea.
10. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare:

Bugete ale unităţilor administrativ-teritoriale, finanţarea de bază pentru antepreşcolari,
conform art. 27 alin. (4^1) din Legea educaţieinaţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
finanţare acordată de către instituţiile sau persoanele care au înfiinţat creşa, contribuţii
lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali, donaţii, sponsorizări, alte surse legal
constituite.
11. Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si
respectarea normelor ComunitatiiEuopene:
Finanțarea unităților de educație antepreșcolară organizate în sistem public, prevăzute la
Art. 5 din HG 1252/2012, se realizează din următoarele surse:
a) bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic și
nedidactic și a cheltuielilor de organizare și funcționare a creșei, inclusiv pentru
grupele/structurile din grădinițe și centre de zi;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali, stabilite conform prezentei
metodologii;
d) donații;
e) sponsorizări;
f) alte surse legal constituite.

Viceprimar,
Prof. Ilie MonicaCezarina

Director executiv,
jr. Iordache Marcela

Sef serv Economico-financiar,
Ec. Badea Ionela

Consilier juridic,
jr. Nica Cristina

Sef Serviciu,
jr. Marian Ana Maria

