
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: stabilirea nivelului aloca ţiei zilnice de hran ă 

pentru consumurile colective din institu ţiile publice de 
asisten ţă social ă pe anul 2010  

         
         Având în vedere: 
-   Expunerea de motive nr. 347/19.01.2010 cu privire la 
proiectul de hotărâre nr. 348/19.01.2010; 
-     Raportul nr.349/19.01.2010 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
-  Raportul nr.576/26.01.2010 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr.582/26.01.2010 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 
- Raportul nr.583/26.01.2010 al Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 
-  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 421/2008 privind 
stabilirea  nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială; 
-  Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare; 
- Raportul nr. 2535/19.01.2010 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, comunicat 
Consiliului Judeţean cu adresa nr.2536/19.01.2010; 



 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) lit. d), alin. (3) 

lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 2 şi art. 97 alin. (1) din Legea  
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

    
           Consiliul Jude ţean Olt  adoptă prezenta  h o t ă r â r e:    

          Art. 1. Se aprobă stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de 
asistenţă socială pe anul 2010, după cum urmează: 

                                                                                   Lei/zi/persoan ă 

Nr. 
crt.  

Nivelul aloca ţiei 
zilnice de hran ă 

pe anul 2010 
A. PENTRU COPII 
1. Centre de plasament:  
 - copii între 0-6 luni 7 
 - copii între 6-12 luni 7 
 - copii între 1-4 ani 7 
 - copii între 4-18 ani 9 
 - tineri între 18-26 ani 9 
2. Centre de primire 9 
3. Centre maternale:  
 - copii între 0-6 luni 7 
 - copii între 6-12 luni 7 
 - copii între 1-4 ani 7 
 - copii între 4-18 ani 9 
 - tineri între 18-26 ani 9 
 - pentru mame asistate 9 
4. Centre de îngrijire de zi 7 

5. 
Instituţii de protecţie specială destinate 
copilului cu handicap 9 

6. 
Alte instituţii publice de asistenţă socială cu 
regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate 
protecţiei copilului 

9 

7. 

Unităţi sau secţii de spital cu profil de 
recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare 
neuropsihomotorie sau pentru copii infectaţi 
HIV/bolnavi SIDA 

18 

B. PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 

1. Instituţii de asistenţă socială pentru persoane 
cu handicap 9 



C. PENTRU ADULŢI �I PERSOANE VÂRSTNICE 
1. Cămine pentru persoane vârstnice 9 

2. 

Alte instituţii publice de asistenţă socială cu 
regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate 
persoanelor adulte altele decât cele cu 
handicap 

9 

 
   

 Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică cu data de 01.02.2010 
şi se comunică Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Buget, 
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Olt. 
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