
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-PROIECT- 
   Nr. 146/10.09.2020 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

cu privire la aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru 

consumurile colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrul 

Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura 

Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 

 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.9411/10.09.2020; 

- Adresa nr. 44683/09.09.2020 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9350/09.09.2020; 

- Prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 903/2014 privind 
stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 
persoanelor vârstnice; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu 
privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 
2021-2023 cu rectificările ulterioare. 

 
În temeiul art. 173 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. a), art. 182 alin.(1) si 

alin.(4) coroborat cu art. 139 alin.(3) lit. a) si art. 196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
             CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 



 
Art.1. (1) Începând cu data de 01.01.2021, se aprobă nivelul 

alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de 
Îngrijire și Asistență din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, în sumă de 20 lei/beneficiar/zi. 

 (2) Nivelul alocației zilnice de hrană prevăzut la alin.(1) se menține 
până la data amenajării unei cantine proprii. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica Direcției Economice,  Buget - 
Finanțe,  Serviciului  Buget,  Impozite  și Taxe, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, pentru aducerea la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

 
INIȚIATOR 

PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 
 

                                                       
                                                                                 

                                           

AVIZEAZĂ, 
                                                                Secretar General al Judeţului Olt 

                                                                    Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile 
colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului Servicii 

Persoane Adulte Corabia din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt 

 
Referatul de aprobare propune aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana 

pentru consumurile colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrul 
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt. 

Cu adresa nr. 44683/09.09.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
9350/09.09.2020, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt ne 
aduce la cunostinta urmatoarele: 

In ceea ce priveste Centrul de Îngrijire și Asistență din cadrul Complexului 
Servicii Persoane Adulte Corabia, cantina acestui centru functiona într-un imobil aflat 
în proprietatea Primariei orasului Corabia. 

In luna ianuarie 2020, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt a fost informată prin adresa nr.5.285/28.01.2020, emisă de către 
Primăria Orașului Corabia , că trebuie să  elibereze imobilul situat în Corabia, str. 
Bibescu Vodă, nr. 5 cu destinația cantină ,întrucat acolo se vor efectua lucrări de 
reabilitare a imobilului .  

Deoarece în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia nu a fost posibilă 
amenajarea unui spațiu cu destinația cantină, a fost demarată procedura de achiziție 
publica pentru servicii de catering  prin inițierea  unei licitații în SEAP, procedura ce a 
fost reluata de doua ori din lipsă de ofertanți, în cele din urmă fiind depusa o singură 
ofertă de către operatorul economic SC ÎMPINGE TAVA LA GIGICA SRL, ofertă ce a 
fost declarată acceptabilă, încheindu-se astfel un contract de prestări servicii- 
catering, pentru anul 2020. 

În data de 02.09.2020, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt a fost notificată de către  SC ÎMPINGE TAVA LA GIGICA SRL, că 
valoarea aferentă normei de hrană  aplicabilă în prezent, respectiv 16,60 
lei/beneficiar/zi, este practic insuficientă pentru a asigura diversitatea meniurilor si 
aportul caloric al hranei asigurate. 

            Reprezentanții Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia prin adresa 
nr.44.274/07.09.2020,  au solicitat continuarea serviciilor de catering pentru anul 
2021, având în vedere că în acest moment centru nu dispune de cantină proprie. 
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Prin studierea catalogului electronic SEAP,  s-a observat că valoarea la care 
sunt incheiate contractele de prestari servicii de natura cateringului, depășește 
valoarea de 16,60 lei/beneficiar/zi .  

Avînd în vedere că Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt  trebuie să reia procedura de achiziție publica pentru servicii de catering 
pentru a asigura hrana beneficiarilor din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 
Corabia și în anul 2021, este necesară majorarea  normei de hrana de la 16,60 lei/ 
beneficiar/zi la 20 lei/beneficiar/zi astfel ca interesul operatorilor economici ce 
furnizează servicii de hrana să crească și să fie evitată situația cu care Directia 
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt s-a mai confruntat pana 
acum și anume aceea de a nu se prezenta niciun operator economic la licitatie. 

Astfel, se solicită aprobarea majorarii alocatiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexul 
Servicii Persoane Adulte Corabia din structura Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt, de la suma de 16,60 lei/beneficiar/zi la suma de 
20,00 lei/beneficiar/zi, până la data amenajării unei cantine proprii. 

Avand in vedere cele solicitate de Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea nivelului 
alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din Centrul de Ingrijire si 
Asistenta din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, la suma de 20,00 
lei/beneficiar/zi. Nivelul alocației zilnice de hrană propus se menține până la 
amenajarea unei cantine proprii. 

Față de cele prezentate, precizez că proiectul  de hotărâre cu privire la 
aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din Centrul 
de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din 
structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, 
îndeplinește condițiile legale, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 

 
INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE 
 CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE 
Serviciul Buget, Impozite și Taxe 
Nr.9415/10.09.2020 

APROB            
   PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 

Raport 
cu privire la aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile 
colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului Servicii 

Persoane Adulte Corabia din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Olt 

 
 În Referatul de aprobare la Proiectul de Hotarare se explică modul de 
fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotarare, după cum urmează: 

Cu adresa nr. 44683/09.09.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
9350/09.09.2020, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt ne 
aduce la cunostinta urmatoarele: 

In ceea ce priveste Centrul de Îngrijire și Asistență din cadrul Complexului 
Servicii Persoane Adulte Corabia, cantina acestui centru functiona într-un imobil aflat 
în proprietatea Primariei orasului Corabia. 

In luna ianuarie 2020, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt a fost informată prin adresa nr.5.285/28.01.2020, emisă de către Primăria 
Orașului Corabia , că trebuie să  elibereze imobilul situat în Corabia, str. Bibescu Vodă, 
nr. 5 cu destinația cantină ,întrucat acolo se vor efectua lucrări de reabilitare a 
imobilului .  

Deoarece în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia nu a fost posibilă 
amenajarea unui spațiu cu destinația cantină, a fost demarată procedura de achiziție 
publica pentru servicii de catering  prin inițierea  unei licitații în SEAP, procedura ce a 
fost reluata de doua ori din lipsă de ofertanți, în cele din urmă fiind depusa o singură 
ofertă de către operatorul economic SC ÎMPINGE TAVA LA GIGICA SRL, ofertă ce a 
fost declarată acceptabilă, încheindu-se astfel un contract de prestări servicii- catering, 
pentru anul 2020. 

În data de 02.09.2020, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Olt a fost notificată de către  SC ÎMPINGE TAVA LA GIGICA SRL, că 
valoarea aferentă normei de hrană  aplicabilă în prezent, respectiv 16,60 
lei/beneficiar/zi, este practic insuficientă pentru a asigura diversitatea meniurilor si 
aportul caloric al hranei asigurate. 
            Reprezentanții Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia prin adresa 
nr.44.274/07.09.2020,  au solicitat continuarea serviciilor de catering pentru anul 2021, 
având în vedere că în acest moment centru nu dispune de cantină proprie. 

Prin studierea catalogului electronic SEAP,  s-a observat că valoarea la care 
sunt incheiate contractele de prestari servicii de natura cateringului, depășește 
valoarea de 16,60 lei/beneficiar/zi .  



Avînd în vedere că Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Olt  trebuie să reia procedura de achiziție publica pentru servicii de catering pentru a 
asigura hrana beneficiarilor din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia și în 
anul 2021, este necesară majorarea  normei de hrana de la 16,60 lei/ beneficiar/zi la 
20 lei/beneficiar/zi astfel ca interesul operatorilor economici ce furnizează servicii de 
hrana să crească și să fie evitată situația cu care Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt s-a mai confruntat pana acum și anume aceea de a 
nu se prezenta niciun operator economic la licitatie. 

Astfel, se solicită aprobarea majorarii alocatiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din Centrul de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexul Servicii 
Persoane Adulte Corabia din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt, de la suma de 16,60 lei/beneficiar/zi la suma de 20,00 
lei/beneficiar/zi, până la data amenajării unei cantine proprii. 

Avand in vedere cele solicitate de Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea nivelului 
alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din Centrul de Ingrijire si 
Asistenta din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din structura 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, la suma de 20,00 
lei/beneficiar/zi. Nivelul alocației zilnice de hrană propus se menține până la 
amenajarea unei cantine proprii. 

Fata de cele prezentate, precizam ca proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din Centrul 
de Ingrijire si Asistenta din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia din 
structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, îndeplinește 
condițiile legale și se propune aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 
 

Director executiv 
Constanta DUMITRU 

 
 

 
  
Sef serviciu buget impozite si taxe 
Nicolaie BUSOIU 

Sef serviciu juridic contencios 
Ana Venera STEFANESCU 

 
 
 


