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HOTĂRÂREA NR. 33 

                                           din 27 februarie 2014 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.5/2012, 

privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.2.959/20.02.2014 a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre pentru modificarea şi completarea alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/2012 privind aprobarea cuantumului 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din serviciile/ instituţiile de 
asistenţă socială; 

- art.3 din H.G. nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice  de asistenţă socială; 

- H.G. nr.1251/2005, privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 
instruire şi protecţie specială a copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative 
speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

- art.54, alin.(3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a   Învăţământului 
Special şi Special Integrat, aprobate prin OMECTS  nr.5573/2011; 

În temeiul art.91, alin.(1), lit.”d” coroborat cu alin.(5) lit.”e”, pct.2 şi ale art.97 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,  cu modificările 
şi completările ulterioare; 

hotărăşte: 

Art.I. Titlul Hotărârii  Consiliului Judeţean Mureş nr.5/2012  privind aprobarea 
cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: „Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială”. 
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Art.II. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/2012 se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 

„ Art.1.(1) Se aprobă cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din serviciile/ instituţiile de asistenţă socială astfel: 

- Copii între   0 – 4 ani……………     8 lei/zi; 

- Mame asistate   ……………………   10 lei/zi; 

- Copii între  4 – 18 ani  …………   10 lei/zi; 

- Tineri între 18 – 26 ani  ………   10 lei/zi; 

- Persoane cu handicap ……………   10 lei/zi; 

- Persoane vârstnice …………………  10 lei/zi. 

         (2) Preşcolarii şi şcolarii din  cadrul Centrelor Şcolare de Educaţie Incluzivă din 
judeţul Mureş, vor beneficia de un prânz în valoare de 5 lei, reprezentând 50% din 
cuantumul alocaţiei aprobate conform alin.(1)”.  

Art.III.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 şi 2 din Tg. Mureş, 
respectiv Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, S.A.M. Reghin, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire.  

  

 
 

 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                 Paul Cosma 
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Nr. 2.959/20.02.2014 

Dosar: VII/C/2 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr.5/2012, privind aprobarea cuantumului alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din serviciile/ instituţiile 
de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş 

 

În baza prevederilor H.G. nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii de învăţare, instruire şi protecţie specială a copiilor/elevilor/ 
tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ 
special şi special integrat şi ale art.54, alin.(3) din Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare a Învăţământului Special şi Special Integrat, aprobate prin 
OMECTS nr.5573/2011, copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale din 
învăţământul special şi special integrat au dreptul la rechizite şcolare, 
cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte precum şi la o alocaţie zilnică de 
hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar. 

Potrivit  anexei nr.1  lit. (B) din H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile 
publice, alocaţia  de hrană pe zi, pentru un elev din învăţământul special este 
de 7 lei  pentru cei peste 7 ani şi 5 lei pentru cei sub 7 ani, sume din care se 
asigură 3 mese /zi. 

Deoarece preşcolarii şi şcolarii care frecventează centrele şcolare de educaţie 
incluzivă din judeţul Mureş nu sunt în regim de internat, aceştia au dreptul 
doar la masa de prânz, care reprezintă 50% din alocaţia zilnică de hrană.   

Conform art.3 din aceeaşi hotărâre, în limita bugetelor aprobate, Consiliul 
Judeţean, poate aproba prin hotărâre, un cuantum al alocaţiei de hrană mai 
mare decât cel stabilit prin lege. 

 Prin Hotărârea nr.5/2012, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat cuantumul 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din serviciile/instituţiile 
de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş în cuantum de 8 lei, respectiv 10 lei, după caz. 

Preşcolarii şi şcolarii din centrele şcolare de educaţie incluzivă din judeţul 
Mureş, au aceleaşi drepturi materiale şi alocaţii zilnice de hrană ca şi copiii şi 
tinerii din structura  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş. 
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De altfel, datorită creşterii semnificative a  indicelui  preţurilor de consum din 
ultimii ani, precum şi a procentului de TVA majorat, alocaţia de 
hrană/zi/persoană de 7 lei, respectiv 5 lei este insuficientă. Ca atare, nu mai 
poate fi asigurată masa de prânz în limita de 50%. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr.5/2012 au aplicabilitate numai la instituţiile din 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, se 
impune extinderea aplicabilităţii hotărârii mai sus amintite şi la centrele 
şcolare de educaţie incluzivă din judeţul Mureş. 

Faţă de toate considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului 
de hotărâre alăturat. 

 

 
 
PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     
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