
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARARE 

 

cu privire la stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocatiei zilnice de 
hrana, rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, pentru 

copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de 
invatamant special din judetul Olt 

 

 Avand in vedere: 

   - expunerea de motive nr.9718/26.09.2013 cu privire la  proiectul de 
hotărâre nr. 9719/26.09.2013 ; 

   -  raportul  nr.9720/26.09.2013 al Direcţiei Buget-Finanţe; 

   - raportul nr.10643/22.10.2013 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget-Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 
 
   - prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si     
completarile ulterioare; 

   - prevederile Hotararii Guvernului nr. 1251/2005, privind unele masuri de 
imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si 
protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale 
din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat; 

    - prevederile Hotararii Guvernului nr. 421/2008, privind stabilirea nivelului 
minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din 
institutiile publice de asistenta sociala; 

   - prevederile Legii nr. 326/2003, privind drepturile de care beneficiaza 
copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia 
copilului, mamele protejate in centrele maternale, precum si copiii 



incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), d) din 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 Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e:   

Art. 1.Se stabileste cuantumul pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana , 
pentru copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile 
de invatamant special din judetul Olt, dupa cum urmeaza:  

                                                                                                               Lei/zi/persoana                                                                                                                                       

Nr.Crt.  Nivelul alocatiei 
zilnice de hrana 
aprobat prin 
H.G.R 421/2008 

Nivelul alocatiei 
zilnice de hrana 
propus de 
DGASPC OLT 

B. INSTITUTIILE DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU INVATAMANTUL 
SPECIAL 

1. Gradinite speciale pentru copii cu 
deficiente, cu varsta intre 3-7 ani 
inclusiv 

5 7 

2. Unitati de invatamant special, inclusiv 
centre de zi, centre de educatie, 
centre de pedagogie curativa si altele 
asemenea : 

  

 Elevi intre 7-18 ani inclusiv 7 9 

 Tineri intre 18-26 ani inclusiv 7 9 

3. Copii/elevi/tineri cu deficiente integrati 
in scoala publica (individual sau in 
clase compacte) 

7 9 

  

Art. 2. Se stabileste cuantumul pentru asigurarea rechizitelor scolare, 
cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, pentru copiii si tinerii cu cerinte 
educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant special din judetul 
Olt, dupa cum urmeaza:  

 

 

 



                                                                                              Lei/an/persoana 

 0-3 ani 3-7 ani 7-14 ani 14-18 ani 18-26 ani 

Cazarmament 60 150 150 150 150 

Echipament 

-Valoare initiala 

-Valoare de inlocuire 

 

200 

200 

 

350 

350 

 

700 

700 

 

800 

800 

 

800 

800 

Durata de utilizare 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 

Transport - - 80 80 150 

Jucarii 40 60 40 - - 

Materiale igienico-sanitare 500 150 170 190 190 

Rechizite - 70 200 200 200 

TOTAL 800 780 1.340 1.420 1.490 

 

 Art. 3. Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01.10.2013 si  
se comunica Directiei Economice, Buget Finante, Serviciului Buget, Impozite 
si Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, Scolii 
Gimnaziale Speciale Bals, Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, 
pentru aducerea la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judetean Olt si 
Institutiei Prefectului judetul Olt. 

 

PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU                            
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