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H O T A R Â R E 
 

cu privire la:  aprobarea sprijinului financiar sau material sub 
forma fondului de urgenta si a sprijinului financiar constând în 

plata costurilor de regie si hrana, conform criteriilor de selectie a 
beneficiarilor si a metodologiei de acordare aprobate la nivelul 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 
 
 
Având în vedere: 
? Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
? Raportul nr. 8053/29.11.2006 al Comisiei pentru administratie 

publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului 

        si relatii cu cetatenii;    
? Raportul nr. 8042/29.11.2006 al Comisiei pentru studii 

economico – sociale, buget – finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

? Raportul nr. 8056/29.11.2006 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement;        

? Adresa nr.46449/17.11.2006 a Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si protectia Copilului Olt înregistrata la Consiliul Judetean 
Olt cu nr.7638/17.11.2006; 

? Prevederile art.10 alin.(3), art.17-19, art.32, art.37, art.40 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta 
sociala; 
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? Prevederile Hotarârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea 
Strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

? Prevederile Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale, aprobata prin Legea nr.515/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

? Prevederile Hotarârii Guvernului nr.729/2005 privind stabilirea 
nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective 
din institutiile publice de asistenta sociala; 

? Angajamentele Consiliului Judetean Olt asumate pentru 
sustinerea serviciilor create în urma implementarii de catre 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt a 
proiectelor având ca obiect închiderea centrelor de plasament de 
tip vechi si crearea de servicii alternative. 

 
În temeiul art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.10, art.104 alin.(5) lit.a) 

pct.2;8 si art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 

 
Art.1.(1) Se aproba, pentru anul 2007, acordarea unui sprijin financiar 
sau material sub forma fondului de urgenta pentru un numar maxim 
de 70 de copii, pentru atingerea urmatoarelor obiective: 
? prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor din 

comunitate; 
? reintegrarea în familie a copiilor ce beneficiaza de o masura de 

protectie speciala într-un serviciu de tip rezidential sau familial 
din cadru Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt, care sunt vizitati / merg frecvent în familie, iar 
principalul motiv al luarii unei masuri de protectie speciala a fost 
lipsa resurselor materiale / financiare ale familiei.       

         (2) Se aproba cheltuirea de catre Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt, în anul 2007, din bugetul directiei, a 
sumei maxime de 100.000 lei pentru beneficiarii prevazuti la alin.(1) 
sub forma fondului de urgenta. 
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        (3) Sprijinul financiar / material se stabileste în cuantum de 
aproximativ 1.500 lei / copil, suma ce poate fi ajustata în plus sau în 
minus în functie de nevoile fiecarui copil în parte, stabilite în urma 
evaluarii realizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt si se acorda o singura data. 
        (4) Criteriile de selectie a beneficiarilor si metodologia de 
acordare a fondului de urgenta se aproba prin dispozitie emisa de 
catre directorul executiv al Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt.   
Art.2.(1) Se aproba, pentru anul scolar / universitar 2006-2007, 
acordarea unui sprijinului financiar constând în plata costurilor de 
regie si hrana, pentru un numar maxim de 10 copii / tineri, pentru 
atingerea urmatoarelor obiective: 
? sustinerea tinerilor care au fost reintegrati în familii, din servicii 

de tip rezidential din cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt închise, care urmeaza o forma 
de învatamânt la zi si pentru care familiile acestora nu pot 
suporta costurile de scolarizare; 

? reintegrarea în familie a copiilor ce beneficiaza de o masura de 
protectie speciala într-un serviciu de tip rezidential sau familial 
din cadru Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt, care sunt vizitati / merg frecvent în familie si 
urmeaza o forma de învatamânt la zi, iar principalul motiv al luarii 
unei masuri de protectie speciala a fost lipsa resurselor materiale 
/financiare ale familiei, inclusiv suportarea costurilor de 
scolarizare.       

        (2) Se aproba cheltuirea de catre Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru anul scolar/universitar 2006-
2007, din bugetul directiei, a sumei maxime de 31.000 lei pentru 
beneficiarii prevazuti la alin.(1) sub forma sprijinului financiar constând 
în plata costurilor de regie si hrana. 
        (3) Sprijinul financiar constând în plata costurilor de regie si 
hrana se stabileste în cuantum de aproximativ 3.100 lei / copil/tânar, 
suma ce poate fi ajustata în plus sau în minus în functie de preturile 
de regie practicate de unitatile de învatamânt si de nivelurile alocatiei 
zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de 
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asistenta sociala si se acorda în transe lunare, în urma facturilor 
emise de unitatile de învatamânt. 
        (4) Criteriile de selectie a beneficiarilor si metodologia de 
acordare a sprijinului financiar constând în plata costurilor de regie si 
hrana se aproba prin dispozitie emisa de catre directorul executiv al 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt.   
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, Directiei 
Buget, Taxe - Impozite si Informatizare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt si Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru aducere la 
îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetul Olt. 
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