
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local     

HOTĂRÂREA nr. 5 
din 28 ianuarie 2015 

                                                                                                                                    
            Privind scutirea de la plata contribuţiilor lunare de întreţinere datorate pentru 
copiii înscrişi la creşa Nădrag, a unor categorii de părinţi sau reprezentanţi legali ai 
copiilor. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că în comuna Nădrag există persoane aflate în dificultate, 
fără venituri,  sau cu venituri foarte mici, care nu pot achita contribuţia lunară pentru 
întreţinerea în cadrul Creşei cu program săptămânal Nădrag a copiilor lor sau ai căror 
reprezentanţi legali sunt, copii pe care nu-i pot îngriji corespunzător la domiciliul propriu 
şi care din această cauză sunt expuşi riscului separaţiei de familie sau abandonului        
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.  
             În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin (2) din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor; 
             În baza art. 36 al. (6) lit a) pct.1 şi pct.2 din Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală ; 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
        
            Art. 1  Se aprobă scutirea de la plata contribuţiilor lunare de întreţinere datorate 
pentru copiii înscrişi la Creşa cu programul săptămânal Nădrag, a părinţilor sau 
reprezentanţilor legali aflaţi în dificultate, fără venituri  sau cu venituri medii lunare 
foarte mici ( sub 300 lei/membru familie). 
           Art. 2  Pentru a solicita scutirea prevăzută la articolul 1, persoanele îndreptăţite 
vor depune o cerere scrisă la Primăria Nădrag,  situaţia de fapt urmând a fi verificată prin 
anchetă socială efectuată de personalul se specialitate din cadrul primăriei. 
           Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru . 
           Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Referent impozite-taxe       
- Afişare.                                                                                                    

                                                                                                    Preşedinte şedinţă 
                                                                                                   Linginari Puiu Ioan       
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


