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HOTĂRÂREA NR._____ 
din 31 ianuarie 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.1945/25.I.2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind necesitatea stabilirii 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, 

Văzând, referatul nr. 820/13.01.2011 întocmit de Direcţia Economică din cadrul 

D.G.A.S.P.C. MUREŞ, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile 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, 

Având în vedere prevederile art. 20, alin.3 din OUG nr. 26/1997 privind protecţia 

copilului aflat în dificultate, republicată cu modificările şi completările ulterioare  
În temeiul art.91 alin.1, lit.d, alin.5, lit. a, pct. 2 şi al art.97 alin.1 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă 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, astfel: 

- Copii între 0-4 ani ………. 8 lei /zi; 
- Mame asistate…………... 10 lei /zi; 
- Copii tineri 4-26 ani…....10 lei/zi; 

- Persoane cu handicap….10 lei /zi; 
- Persoane vârstnice………10 lei /zi; 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire.  

 
 

 

             PREŞEDINTE          AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                            SECRETAR 

 Lokodi Edita Emőke              

                                             Aurelian Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/expmot_hot013_2009.doc
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Expunere de motive 

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 
 

 
 
 Văzând că la baza adoptării  H.G. nr.421/2008 a stat indicele de creştere a 
preţurilor de consum la nivelul anilor 2006 şi 2007, respectiv de 6,56% şi de 
4,8%, precum şi cu cel prognozat pe anul 2008, respectiv 5,7%,  

Constatând intervenţia din partea legiuitorului a creşterii  cuantumului 
procentului TVA la nivelul de 24%, precum şi a creşterii semnificative a indicelui 
preţurilor de consum,  

Că în lipsa unei astfel de reglementări ne aflăm în imposibilitatea faptică de 
a implementa în mod efectiv standardele de calitate a serviciilor sociale oferite 
prin entităţile structurale ale subscrisei, 

Că potrivit prevederilor 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, „în limita bugetelor aprobate, consiliile 
judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin 
hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al 
alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre”, 

Că potrivit prevederilor art. 20 alin.3 din O.U.G. nr. 26/1997 privind 
protecţia copilului aflat în dificultate, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare:  „Pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament la 
asistentul maternal profesionist se acorda sumele necesare acoperirii 
cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucării, materiale 
igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, transport, 
după caz, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. 
Aceste sume se suporta din bugetul consiliului judeţean, respectiv al 
consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, de pe a cărui raza 
teritorială provine copilul care a fost încredinţat sau dat în plasament şi nu 
pot depăşi cuantumul cheltuielilor prevăzute de lege pentru copiii şi ţinerii 
ocrotiţi în unităţile bugetare de asistenta socială.” 

mailto:office@dgaspcmures.ro


Având în vedere cele de mai sus, referatul nr. 820/13.01.2011 şi situaţia 
comparativă 2008-2011 privind preţurile de achiziţie a alimentelor 
nr.925/16.01.2012, întocmite de Direcţia Economică din cadrul DGASPC 
MUREŞ,  precum şi că actualul cuantum al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială nu se poate 
respecta, 

 
Supunem aprobării proiectul de hotărâre de Consiliu Judeţean Mureş, 

privind  stabilirea 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 
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    DIRECTOR GENERAL               DIRECTOR GENERAL ADJ. EC.   
     SCHMIDT LORAND                           MEZEI VASILE 
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