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PROIECT 

DECIZIE                                                 

09  decembrie 2022                                                                   Nr. 09/04-XXVII 

 

„Cu privire la scutirea de plată părintească a copiilor din familiile 

 social-vulnerabile de la grădiniţele de copii din comuna Ciobalaccia” 

 

       În temeiul art.14, alineatul (1), (2), lit. y) din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436/2006, cât şi demersurile directorilor grădinițelor de copii din 

satele Ciobalaccia și Flocoasa și avizul comisiilor consultative de specialitate 

activităţi economico-financiare și drept, disciplină, probleme sociale, învățămînt, 

sănătate, cultură, culte și turism, consiliul comunal Ciobalaccia 

 

D E C I D E: 

 

1. Se ia act de informaţia  cu privire la scutirea de plata părintească parţială a 

copiilor de la grădiniţele  de copii din s. Ciobalaccia și din s. Flocoasa care fac 

parte din familiile  social- vulnerabile. 

2. Se scutesc de plata părintească parţială - cu  50%,  pentru anul 2023, copii 

conform listelor anexate.  

3. Decizia dată se va aduce la cunoştinţă persoanelor cointeresate,  instituțiilor 

respective în termenii stabiliţi de legislaţie. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01.01.2023. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiilor 

consultative de specialitate. 

 

 

Președintele ședinței         

                                                              

Avizat: 

Secretar al consiliului 

 comunal Ciobalaccia                                                        Luminița TURLACOV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


                        Demers 
   În baza procesului verbal nr. 16 din 21.11.2022 al Consiliului de  Administraţie 

şi a datelor asistenţei sociale ,rog să aprobaţi scutirea parţială cu 50  % din plata  

pentru alimentaţia în anul 2023 următorilor copii din IET Ciobalaccia : 

 
 Lista copiilor scutiti pentru anul 2023 
 

Nr Numele 

prenumele,copiilor 

Mama Tata Locul de 

munca 

Note 50% 

1 Cheptini Nicoleta 

2.Cibotaru Anghelina 

3.Jurcanu Romina 

4.Chilian Vera 

5.Niculcea Adriana 

6.Mereoară Olesea 

7.Dordea Nicoleta 

8.Crilov Eduard 

     

 

 

 

 

                                                                                                         

                     Director:                                                         Angheluta Larisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Demers 
   În baza procesului verbal nr. 16 din 18.11.2022 al Consiliului de  Administraţie 

şi a datelor asistenţei sociale ,rog să aprobaţi scutirea parţială cu 50  % din plata  

pentru alimentaţia în anul 2023 următorilor copii din IET Flocoasa: 

 
 Lista copiilor scutiti pentru anul 2023 
 

Nr Numele 

prenumele,copiilor 

Mama Tata Locul de munca Note 50% 

1 Ciobanica Nina 

 

 

     

2 Olaru Anastasia      

       

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                          Director:                       Tatarli Ana 

 


