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                                                 D E C I Z I A  nr.2.7                   PROIEC 

27.05.2022    

 

„Cu privire la aprobarea normelor financiare 

de întreţinere a copiilor în instituţiile  

preşcolare din or.Leova” 

 

           În temeiul art.14 alin.(2) lit.q) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 

publică locală”, prevederile punct.5 lit.a) şi b) al Hotărârei Guvernului nr.198 din 16.04.1993 

„Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” și în baza Ordinului nr.118 

din 24.02.2022 al Ministerului Educației și Cercetării, cu privire la normele financiare  pentru 

alimentarea copiior/elevilor din instituțiile de învățămînt pentru anul 2022, Consiliul orășenesc 

Leova; 

                                                                   D E C I D E: 

 

1. Se aprobă plata de întreţinere în instituţiile preşcolare din or. Leova pentru copii de 

 vîrsta 3-7 ani în  mărime de 31,50 lei, iar pentru copii în grupele de creşă  25,50 lei pentru 

fiecare zi frecventată, inclusiv: 

- din mijloace bugetare ,copiii cu vîrsta 3-7 ani   -  21.00 lei/zi 

                                                copiii cu vîrsta pînă la 3 ani   -  17.00 lei/zi    

                  - din plata părinților, copiii cu vîrsta 3-7 ani       -  10.50 lei/zi 

                                         copiii cu vîrsta pînă la 3 ani          -    8.50 lei/zi    

           2. A aproba  plata de întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare din or.Leova,  pentru 

părinţii cetăţeni ai R.Moldova, care nu au viza de reşedinţă / domiciliu în or.Leova – 420 lei 

pentru un copil / lună; 

 

3. Se pune în seama Primăriei or.Leova, directorilor instituţiilor preşcolare  (grădiniţa de 

copii „Albinuța” şi „Romanița”), să aducă la cunoştinţa populaţiei (persoanelor interesate) 

prevederile prezentei decizii prin afişare, prin organizare de întrunirii cu părinţii;    

 

4.  Prevederile prezentei decizii  se aplică începînd cu data de  01.03.2022;  

 

5. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or. 

Leova şi contabilului-şef al primăriei or.Leova. 
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