
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.14/2014 
privind aprobarea cuantumului alocației de hrană  pentru consumurile colective  

din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.1777/2014 a directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.1 și art. 3 din Hotărârea Guvernului României 
nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.d, ale alin.5 lit.a pct.2 și  ale art.97 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificărille şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective 
din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, în limita bugetului aprobat pentru anul 2014, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta. 

Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
Administraţie publică locală, relaţii publice ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean. 
 
 
                          CONTRASEMNEAZĂ: 
       PREŞEDINTE,                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

  Mircea Ioan Moloţ                                         Daniel  Dan 
 
 
 
 
  Deva, la 31 ianuarie 2014 



ANEXA  
La Hotărârea nr.14/2014 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 

 

CUANTUMUL ALOCAȚIEI ZILNICE DE HRANĂ 

 
Nr. 
crt. 

Categorii beneficiari Cuantumul alocației zilnice 
de hrană 

lei/zi și persoană 
 

Centre de plasament pentru :  
copii între 0 luni – 4 ani 8 lei 
copii între 4 – 18 ani 10,3 lei 

1 

copii între 18 – 26 ani 10,3 lei 
2  Centre de primire  10,3 lei 

Centre maternale  
pentru copii între 0 luni si 4 ani 8 lei 
pentru copii între 4 - 18 ani   10,3 lei 

3 

pentru mame asistate 10,3 lei 
4 Centre de îngrijire de zi 8 lei 
5 Instituții de protecție specială destinate copilului cu 

handicap 
10,3 lei 

6 Alte instituții publice de asistență socială cu regim 
rezidențial sau semirezidențial destinate protecției 
copilului 

10,3 lei 

5 Instituții de asistență socială pentru persoane cu 
handicap 

10,3 lei 

6 Cămine pentru persoane vârstnice 10,3 lei 
Copii cu măsură de protecție dați în plasament la 
asistenți maternali profesioniști 

 

- copii între 0 luni – 4 ani 8 lei 

7 

- copii între  4 – 18 ani 10,3 lei 
 

 
 
 
 

 

 

 


