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DECIZIA 
nr.&  ! ■// 

din .2022

Cu privire la scutirea 
de plata părintească

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. m) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 
din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. n) y) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 
28.12.2006, art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2) lit. g) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 
din 22.12.2017, p. 5 din Hotărârea de Guvern cu privire la protecţia copiilor şi familiilor 
socialmente vulnerabile, nr. 198 din 16.04.1993, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A scuti integral de plata pentru întreţinerea copiilor în grădiniţe pentru anul 2022, 
conform listei (se anexează). Copiii nominalizaţi în listă sunt din categoria familii cu 
mulţi copii şi familii socialmente vulnerabile.

1
2. Suma totală a scutirilor constituie 6,1 mii lei şi va fi alocată din soldul mijloacelor 

băneşti format pe contul instituţiilor preşcolare la situaţia din 31.12.2021 (plata 
părintească).

3. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu 
Andronachi.

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme 
economico-financiare şi investiţii.

5. Prezenta Decizie va fi publicată în Registpql de Stat al Actelor Locale şi pe pagina 
oficială a

Proiect iniţiat de prim 

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

imăriei oraşului Cimişlia,

iar Sergiu ANDRONACHI

Cristina PINZARI

Ion SECARA
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Nota informativă
La Proiectul de Decizie nr.ttâ lV J  din 3 0  .03.2022 

„Cu privire la scutirea de plata părintească”

în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. m) din Legea privind descentralizarea administrativă 
nr. 435 din 28.12.2006, care prevede că “construcţia de locuinţe şi acordarea altor tipuri de 
facilităţi pentru păturile social vulnerabile, precum şi pentru alte categorii ale populaţiei”,

art. 14 alin. (2) lit. n) y) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 
28.12.2006, care prevede: “contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, 
asigură protecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente 
vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură 
funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local”.

Se propune Consiliului de a scuti, în baza Demersurilor directorilor instituţiilor preşcolare, 
de plata părintească pentru alimentarea copiilor pentru anul 2022 în mărime de 100%, persoanele 
nominalizate în Anexă. Lista copiilor care vor fi scutiţi de plata părintească a fost examinată în 
cadrul comisiei pentru probleme sociale.

Specialist principal în planificare Lilia POPOVICI
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Grădiniţa “Făt Frumos”:

Anexă
la Proiectul de Decizie nr. C& din 30 .03.2022 

“Cu privire la scutirea de plata părintească”

»

Grădiniţa „Rândunica”:

Grădiniţa „Foişor”:

K
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Grădiniţa „Scufiţa Roşie” :
i

1

Grădiniţa Bogdanovca Veche:

Specialist principal în planificare Lilia POPOVICI
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