
 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

      
          PROIECT 

 
        HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2015, a 
cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a contribuţiei 

părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşa în 
municipiul Craiova 

  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 

Având în vedere raportul nr.39423/2015 al Direcţiei Administraţie Publică şi 
Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 
pentru anul 2015, a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a contribuţiei 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşa în municipiul 
Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, modificată, Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 
antepreşcolară şi Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de 
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
 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 costul mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşa în 
municipiul Craiova, în anul 2015, în cuantum de 1064,36 lei/copil/lună. 

Art.2. Se aprobă cuantumul alocaţiei zilnice de hrană, de 12 lei/zi/copil. 
Art.3. Se aprobă contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează 

creşele, astfel: 
 
Venit mediu brut lunar 
cumulat al 
părinţilor/reprezentanţilor 
legali 

Număr copii Cota procentuală 
contribuţie 

părinţi 

Contribuţia  
în lei 

Peste 700 lei Un copil 20% 10 
2 sau mai mulţi copii 10% 5 



 

 

Între 225-699 lei Un copil 10% 5 
2 sau mai mulţi copii 5% 2.5 

 
    Art.4.Se aprobă finanţarea de la bugetul local al municipiului Craiova a sumelor necesare 

în completarea contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru acoperirea 
cheltuielilor de întreţinere, hrană şi gospodărire, obiecte de inventar, echipament şi 
cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, pentru anul 2015, 
respectiv 12 lei/zi/copil. 

  Art.5.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,     PT.SECRETAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU    Ovidiu MISCHIANU 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  
Socială 
Compartiment Centrul Social Comunitar, 
Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
Nr. 39423/2015 

                               SE APROBĂ, 
                                  PRIMAR, 

                          Lia Olguţa Vasilescu 

                

                 Pt. SECRETAR 

                             Ovidiu Mischianu  
 
               
 

RAPORT 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, cuantumului alocaţiei 

zilnice de hrană şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii ce 
frecventează creşa în municipiul Craiova  în anul 2015 

 
 
 

Prin adresa înregistrată sub nr. 1360/02.03.2015, Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova propune aprobarea costului 
mediu lunar de întreţinere la suma de 1064,36 lei/copil/lună, a cuantumului alocaţiei 
zilnice de hrană la 12 lei/zi/copil şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru 
copiii ce frecventează creşa în municipiul Craiova pentru anul 2015. 
          Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si Creşe are în structură  
9 creşe in municipiul Craiova,  cu o capacitate de 358  de locuri. 
 Modalitatea de calcul a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei 
părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii ce frecventează creşa este cea prezentată de 
către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012  şi anume: 
    - Potrivit prevederilor legale privind modul de calcul a contribuţiei lunare de 
întreţinere a copiilor ce frecventează creşele, costul se determină în funcţie de: 
cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărire, obiecte de inventar, echipamente şi 
cazarmament, materiale igienico-sanitare calculat la numărul de zile frecventate de copil 
în unitate. Valoarea contribuţiei se stabileşte pe cote procentuale şi nu poate depăşi 20% 
din costul mediu lunar de întreţinere . 



 

 

                         Cheltuieli preliminate pentru anul 2015 la Subcapitolul 
680211,,Asigurări și asitență socială-creșe”: 

          *Cheltuieli  de personal:      
-salarii decembrie 2014                                            =   167.915 lei 
-salarii ianuarie –noiembrie 2015=186.834 x11 luni=2.055.174 lei 
  Total                                                                        2.223.089 lei 
          *Cheltuieli cu bunuri și servicii :       
-buget aprobat 716.000 lei-16.000 lei pentru asistență persoane vârstnice= 
700.000 lei pentru creșe, din care 300.000 lei pentru hrană 
 -necesarul estimat pentru hrană  este de 570.000 lei, justificat astfel: 
      250 copii x 6 lei/zi x60 zile      = 90.000 lei 
      250 copii x 12 lei/zi x 160 zile =480.000lei 
   Total cheluieli cu bunuri și servicii =700.000+270.000 =970.000 lei 
   Total cheltuieli preliminate  pentru anul 2015         3.193.089 lei 
Cost mediu lunar =3.193.089:250 copii:12 luni=1064,36 lei 
     cotă procentuală contribuție părinți          val.lunară lei     val.zilnică lei                                             

                        20%                                              212,87                 10 
                        10%                                              106,44                   5 

                          5%                                                53,22                   2,5 
 Menţionăm faptul că pentru anul 2015 se estimează un număr mediu de copii care 
vor frecventa creşa de 250. Costul mediu zilnic pentru un copil în creşă se calculează 
raportând cheltuielile totale la numărul mediu zilnic de copii, respectiv la numărul de zile 
lucrătoare, (252 zile lucrătoare), rezultând un cost mediu de 50,68lei/zi/copii prezenţi şi 
un cost mediu lunar de întreţinere în cuantum de 1064,36 lei/copil, corespunzător unui 
număr mediu de 21 zile lucrătoare. 
 Totodată, conform prevederilor H.G. nr. 904/15.10.2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, lit. A din Anexa, valoarea 
alocaţiei minime de hrană pentru copiii din creşe este de 12 lei/zi/copil. 
      Faţă de cele prezentate, propunem potrivit art. 115, alin. 1, lit. b) coroborat cu art. 
36, alin. 6, lit. a), pct. 2, din Legea nr. 215/2001 R, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată,   Hotărârii  Guvernului nr. 1252/2012, 
H.G. nr. 904/15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 
aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului  aprobarea: 

- costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşa în anul 
2015, în cuantum de 1064,36 lei/copil/lună; 

- cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, de 12 lei/zi/copil; 
- contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează 

creşele, astfel: 
 



 

 

Venit mediu brut lunar 
cumulat al 

părinţilor/reprezent
anţilor legali 

Număr copii Cota procentuală 
contribuţ
ie părinţi 

Contribuţia  
în lei 

Peste 700 lei Un copil 20% 10 
2 sau mai mulţi  

copii 
10% 5 

Între 225-699 lei Un copil 10% 5 
2 sau mai mulţi copii 5% 2.5 

 
-  finanţării de la bugetul local Craiova a sumelor necesare în completarea 

contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru acoperirea cheltuielilor de 
întreţinere, hrană şi gospodărire, obiecte de inventar, echipament şi 
cazarmament, materiale igienico-sanitare si alte asemenea, pentru anul 2015, 
respectiv 12 lei/zi/copil. 

 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV, 
 
         Ioana Stoian 
 

  
                   ÎNTOCMIT,  
  
        Insp. spec. Elena Oprea 
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