
                                                                    

R O M Â N I A
 JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentruprivind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru  
consumurile colective din centrele aflate în subordinea consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcţiei Generale deDirecţiei Generale de  
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IlfovAsistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, inclusiv sistemul de asistenţăinclusiv sistemul de asistenţă  

maternalămaternală

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

nr.19791/30.07.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.................din..........2012  prin  care  se  propune  majorarea  cuantumului 

alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate înpentru consumurile colective din centrele aflate în  

subordinea  subordinea  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  CopiluluiDirecţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  

IlfovIlfov, inclusiv sistemul de asistenţă maternală;inclusiv sistemul de asistenţă maternală;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată cu nr. ...............din................2012;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrat cu nr. ....................din......................2012;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;

 



- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană;

Ţinând seama de prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului României 

nr.  421/2008  privind  stabilirea  nivelurilor  zilnice  ale  alocaţiei  de  hrană 

pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

In temeiul prevederilor art. 91, alin (1), lit d, alin 5, lit a, pct.2 

şi  ale  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.09.2012, majorarea cuantumului 

alocaţiei  zilnice  de  hrană  pentru  consumurile  colective  din  centrele  aflate  înalocaţiei  zilnice  de  hrană  pentru  consumurile  colective  din  centrele  aflate  în  

subordinea  subordinea  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  IlfovDirecţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov, 

inclusiv sistemul de asistenţă maternală, conform anexei ce face parte integrantăinclusiv sistemul de asistenţă maternală, conform anexei ce face parte integrantă  

din prezenta hotararedin prezenta hotarare.

Art. 2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov va 

aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

                                                          AVIZEAZĂ,
                                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                                         Monica TRANDAFIR

Nr. ________
Din________2012



     
           
             

                                                            ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.______/___________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin serviciile pentru protecţia de tip rezidenţial, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, trebuie să asigure beneficiarilor săi o alimentaţie 

corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ ţinând cont de vârstă, nevoile 

şi preferinţele beneficiarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În anul 2008 a fost adoptată Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind 

stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

instituţiile publice de asistenţă socială.

 Conform acesteia, suma alocată pentru hrană în instituţiile publice de asistenţă 

socială este de:

- 6 lei/zi pentru copiii între 0-6 luni, 6-12 luni şi 1-4 ani;

- 8,3 lei /zi pentru copii între 4-18 ani şi tinerii între 18-26 ani;

Pentru  instituţiile  de  asistenţă  socială  pentru  persoane  cu  handicap  nivelul 

alocaţiei zilnice de hrană a fost stabilit la 8,3 lei., iar pentru  unităţi sau secţii de spital 

cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru 

copii infectaţi cu HIV/ bolavi SIDA 16,5 lei/zi.

Din anul  2008 cuantumul  alocaţiei  de hrană stabilit  prin  HG. nr.  421/2008 a 

ramas nemodificat în condiţiile în care preţurile la alimente au crescut din mai 2008 

până în decembrie 2011, conform  Institutului Naţional de Statistică, cu 10,66%.

Articolul  3  din  HG.  nr.  421/2008  prevede:  „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.”

Prin adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov nr. 

19790/30.07.2012 se propune Consiliului Judeţean Ilfov  majorarea alocaţiei zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în  subordinea pentru consumurile colective din centrele aflate în  subordinea Direcţiei GeneraleDirecţiei Generale  

de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfovde  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov,  inclusiv  sistemul  de  asistenţăinclusiv  sistemul  de  asistenţă  

maternală cu 2 lei/zi/ persoană. maternală cu 2 lei/zi/ persoană. 

Suma  rezultată  din  suplimentarea  cuantumului  alocaţiei  de  hrană  poate  fiSuma  rezultată  din  suplimentarea  cuantumului  alocaţiei  de  hrană  poate  fi  

asigurată din bugetul DGASPC Ilfov.asigurată din bugetul DGASPC Ilfov.

Faţă de cele expuse, am iniţiat proiectul de hotărâre în cauză pe care îl supunem 

spre aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE,

                                                   MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE,

    MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 



                

                                     
ROMANIA

JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL JUDETEAN 

  Nr.________/___________2012

RAPORT  

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,  modificată  şi  completată  consiliul  judeţean asigură potrivit  competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

 În  anul  2008  a  fost  adoptată  Hotărârea  Guvernului  României  nr.  421/2008 

privind  stabilirea  nivelului  minim  al  alocaţiei  zilnice  de  hrană  pentru  consumurile 

colective din instituţiile publice de asistenţă socială. 

Conform acesteia, suma alocată pentru hrană în instituţiile publice de asistenţă 

socială este de: 6 lei/zi pentru copiii între 0-6 luni, 6-12 luni şi 1-4 ani; şi 8,3 lei /zi 

pentru copii între 4-18 ani şi tinerii între 18-26 ani;

Pentru  instituţiile  de  asistenţă  socială  pentru  persoane  cu  handicap  nivelul 

alocaţiei zilnice de hrană a fost stabilit la 8,3 lei., iar pentru  unităţi sau secţii de spital 

cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru 

copii infectaţi cu HIV/ bolavi SIDA 16,5 lei/zi.

Din anul  2008 cuantumul  alocaţiei  de hrană stabilit  prin  HG. nr.  421/2008 a 

ramas nemodificat în condiţiile în care preţurile la alimente au crescut din mai 2008 

până în decembrie 2011, conform  Institutului Naţional de Statistică, cu 10,66%.



Prin  adresa  nr.19790.30.07.2012  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 

Protecţia Copilului Ilfov propune Consiliului Judeţean Ilfov majorarea alocaţiei zilnice 

de  hrană  pentru  consumurile  colective  din  centrele  aflate  în   subordinea  pentru  consumurile  colective  din  centrele  aflate  în   subordinea  DirecţieiDirecţiei  

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului IlfovGenerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, inclusiv sistemul de asistenţăinclusiv sistemul de asistenţă  

maternală  cu 2 lei/zi/  persoană,  maternală  cu 2 lei/zi/  persoană,  în conformitate  cu prevederile  Hotărârii  Guvernului 

României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelurilor zilnice ale alocaţiei de hrană pentru 

consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială .

Această solicitare este motivată prin faptul că nivelurile alocaţiei zilnice de hrană 

stabilite prin HG nr.  421/2008 nu au fost actualizate, ţinând cont de coeficientul de 

inflaţie începand cu anul 2008 şi până în prezent, cât şi de majorările succesive aplicate 

produselor alimentare de la data apariţiei  Hotărârii  de Guvern menţionate şi până în 

prezent.

Suma  rezultată  din  suplimentarea  cuantumului  alocaţiei  de  hrană  poate  fiSuma  rezultată  din  suplimentarea  cuantumului  alocaţiei  de  hrană  poate  fi  

asigurată din bugetul DGASPC Ilfov.asigurată din bugetul DGASPC Ilfov.

Faţă de cele precizate am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de 

hotărâre alăturat.

DIRECŢIA ECONOMICĂ                 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 DIRECTOR EXECUTIV ,                                                                   DIRECTOR EXECUTIV , 
Bogdan COSTEA                                                                                    Ionel Florin NAE

Şef Birou Venituri şi Cheltuieli                                                   Şef  Serviciu Juridic Contencios
       Avizare Legalitate Acte,                       

 Marilena PĂDURE                                                                                             Irina SULIMAN 
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