
                                                                 

ROMÂNIA                                                                                                                                         

JUDEȚUL GORJ                                                                                                

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor 

sociale de tip rezidențial din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice și al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități 

publice, proiecte și programe naționale; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Prevederile  art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (6) și (9) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1-3 din HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației 

zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de 

asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și 

persoanelor vârstnice; 

- Prevederile art. 1 și 2 din HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate 

copiilor din sistemul de protecție, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane 

evidențiate în structurile de protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj; 

- Nota de fundamentare a DGASPC Gorj nr. 7307/24.03.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 5064/24.03.2022; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 (1) Se aprobă majorarea nivelului alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale 

de tip rezidențial din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj, după cum urmează:  

a) de la 12 lei/zi la 14,50 lei/zi, pentru copii cu vârsta între 0 – 3 ani inclusiv; 

b) de la 16,60 lei/zi la 20,00 lei/zi pentru copii cu vârsta între 3 – 7 ani inclusiv; 

c) de la 16,60 lei/zi la 20,00 lei/zi pentru copii cu vârsta între 7 – 14 ani inclusiv; 

d) de la 16,60 lei/zi la 20,00 lei/zi pentru copii cu vârsta între 14 – 18 ani inclusiv; 

e) de la 16,60 lei/zi la 20,00 lei/zi pentru copii cu vârsta între 18- 26 ani inclusiv; 

f) de la 16,60 lei/zi la 20,00 lei/zi pentru mama protejată în centrul maternal; 

g) de la 16,60 lei/zi la 20,00 lei/zi pentru adulți; 

h) de la 25 lei/zi la 30,00 lei/zi pentru beneficiarii diagnosticați cu diabet și celiakie. 

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) este determinată de necesitatea asigurării valorii reale a 

cheltuielilor bugetare aprobate cu această destinație ca urmare a modificării nivelului prețului 

pieței și reprezintă, în fapt, o ajustare a valorii nominale în funcție de inflație. 

Art. 2 În cazul copiilor cu handicap, infectați cu HIV sau SIDA, cuantumul alocației de hrană 

se va majora cu 50% în raport cu sumele prevăzute la art. 1. 

Art. 3 Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Gorj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj.  

 

          PREȘEDINTE, 

    Cosmin-Mihai Popescu                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.__84_____ 

Adoptată în ședința din 29.03.2022 

Cu un număr de __32___voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 


