
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

anul 2013, a unei sume reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, 
necesară pentru întreţinerea a trei minori supuşi riscului abandonului, înscrişi la 

Creşa nr.2 Craiova, pe perioada frecventării creşei 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2013; 

 Având în vedere raportul nr.55233/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune alocarea din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, a unei sume reprezentând cheltuielile 
aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea a trei minori supuşi 
riscului abandonului, înscrişi la Creşa nr.2 Craiova, pe perioada frecventării creşei;  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.2 din Legea nr.263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată şi completată şi Hotărârii 
Guvernului nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.2, art.45, alin.2, lit. a, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă alocarea din din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2013, a sumei de 6 lei/zi/minor, reprezentând cheltuielile 
aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea copiilor Şoş 
Andreea Claudia, Şoş Andrada Gabriela şi Şoş Alexandra Mihaela, înscrişi la 
Creşa nr.2 Craiova şi supuşi riscului abandonului, pe perioada frecventării 
creşei.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico – Financiară şi 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
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              SE APROBĂ, 
              PRIMAR, 

 
               Lia Olguţa Vasilescu 

 
                SECRETAR, 

 
                 Nicoleta Miulescu 

 
  

 
               RAPORT 

privind aprobarea alocării din bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei de hrană pentru  trei minori supuşi 

abandonului, in vederea frecventarii creşei, în anul 2013 
 

 
Prin Raportul înregistrat sub nr. 2191/2013, Serviciul Public Management Spitale, 

Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova propune spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova alocarea sumei reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, 
necesară pentru întreţinerea copiilor Şoş Andreea Claudia, Şoş Andrada Gabriela şi Şoş 
Alexandra Mihaela înscrişi la Creşa nr.2 Craiova şi supuşi riscului abandonului, în cuantum de 
6 lei/zi/minor pe perioada frecventării creşei de către aceştia.  

Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. 2 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local poate 
suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus 
riscului abandonului 

Întrucât d-na Ştoiu Ionela, mama celor trei minore se află într-o situaţie de risc social, a 
solicitat sprijin  Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe pentru ca 
fetiţele să poată frecventa încontinuare Creşa nr.2 Craiova.  

Astfel, în vederea soluţionării cererii d-nei Ştoiu Ionela, Compartimentul Protecţie Socială 
şi Asistenţi Personali din cadrul Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială a efectuat 
o anchetă socială la domiciliul acesteia din Craiova, str.Păltiniş, nr.12 ocazie cu care s-a 
constatat că aceasta locuieşte împreună cu tripletele şi fiul Ştoiu Andrei Daniel în vârstă de 9 
ani cu chirie într-o locuinţă modest mobilată şi utilată, nu realizează venituri şi se confruntă cu 
dificultăţi financiare, având restanţe la plata cheltuielilor aferente indemnizaţiei de hrană la 
creşă pentru fetiţe. 

Urmare anchetei sociale, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi 
Creşe din Municipiul Craiova  a constatat că sunt îndeplinite prevederile legislaţiei în vigoare 
pentru ca cele trei minore să beneficieze de sprijinul autorităţii locale prin suportarea 
cheltuielilor aferente indemnizaţiei de hrană pentru frecventarea creşei.  

 Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor 
pentru serviciile furnizate de creşă pentru un copil se determină în funcţie de numărul de zile în 
care minorul frecventează creşa iar  potrivit prevederilor H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea 
nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile 
publice de asistenţă socială, suma zilnică  este de 6 lei/zi/minor.  

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 



prevederile HG nr.421/2008 şi prevederile art.36 alin.2 lit.d şi alin.6 lit.a pct.2 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, aprobarea alocării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2013, a sumei  de 6 lei/zi/minor, pe perioada 
frecventării creşei,  reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru 
întreţinerea copiilor Şoş Andreea Claudia, Şoş Andrada Gabriela şi Şoş Alexandra Mihaela 
înscrişi la Creşa nr.2 Craiova şi supuşi riscului abandonului. 

 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
Ioana Stoian 

 

  
                   INSPECTOR, 
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