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HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 

din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Luând în considerare  rapoartele comisiilor  de specialitate  ale Consiliului  Local 
Sector 6;

Având în vedere:
-  H.G. nr.  1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor 
sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-  Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr.  326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii  şi  tinerii  ocrotiţi  de 
serviciile  publice  specializate  pentru  protecţia  copilului,  mamele  protejate  în  centre 
maternale,  precum  şi  copiii  încredinţaţi  sau  daţi  în  plasament  la  asistenţi  maternali 
profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;
-  Legea nr.  17/2000 privind asistenţa  socială  a  persoanelor  vârstnice,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit.  
d)  şi  n)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă  nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 
din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011, după cum urmează:



UNITATE
NORMĂ HRANĂ 
NECESARĂ/LEI

1. 1. Centrul Social Multifuncţional “Pinocchio” 9 

2. 2. Centrul Social Multifuncţional “Harap Alb” 9

3. 3. Centrul Social Multifuncţional “Neghiniţă” 9
4.
5. 4. Complexul de Servicii Sociale “SF. NECTARIE” 15
6.
7. 5. Centrele pentru copii cu dizabilităţi 12

6. Complex de servicii apartamente de tip familial 16

7. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă  “ARLECHINO” 16

8. Centrul de  zi pentru copiii străzii “SPERANŢA” 10

9. Centrul de zi Militari 7

10. Centrul de zi Drumul Taberei 7

11. Centrul de zi Crângaşi-Giuleşti 7

Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  vor  face,  conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                 pentru legalitate  
           Danil Tulugea                                                        Secretarul Sectorului 6,

                                                                                                 Gheorghe Floricică

Nr.: 26
Data: 10.02.2011

         



       COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE

Având  în  vedere  prevederile  permisive  ale  art.  3  din  H.G.  nr.  421/2008  privind  stabilirea 
nivelului minim al alocaţiei  zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de 
asistenţă  socială  şi  ţinând cont  de  necesarul  zilnic  de  calorii/persoană  adultă  şi  copil,  propun spre 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre  privind aprobarea nivelului alocaţiei 
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011, 
după cum urmează:

UNITATE
NORMĂ HRANĂ 
NECESARĂ/LEI

8. 1. Centrul Social Multifuncţional “Pinocchio” 9 

9. 2. Centrul Social Multifuncţional “Harap Alb” 9

3. Centrul Social Multifuncţional “Neghiniţă” 9

4. Complexul de Servicii Sociale “ SF. NECTARIE ” 15

5. Centrele pentru copii cu dizabilităţi 12

6. Complex de servicii apartamente de tip familial 16

7. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă  “ARLECHINO” 16

8. Centrul de  zi pentru copiii străzii “SPERANŢA” 10

9. Centrul de zi Militari 7

10.Centrul de zi Drumul Taberei 7

11. Centrul de zi Crâgaşi-Giuleşti 7

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile permisive ale art. 3 din H.G. nr. 421/2008  privind 
stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
instituţiile  publice  de  asistenţă  socială  şi  ţinând  cont  de  necesarul  zilnic  de 
calorii/persoană adultă şi copil, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 proiectul de hotărâre  privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială în anul 2011, 
după cum urmează:

UNITATE
NORMĂ HRANĂ 
NECESARĂ/LEI

1. Centrul Social Multifuncţional “Pinocchio” 9 

2. Centrul Social Multifuncţional “Harap Alb” 9

3. Centrul Social Multifuncţional “Neghiniţă” 9

4. Complexul de Servicii Sociale “ SF. NECTARIE ” 15

5. Centrele pentru copii cu dizabilităţi 12

6. Complex de servicii apartamente de tip familial 16

7. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă  “ARLECHINO” 16

8. Centrul de  zi pentru copiii străzii “SPERANŢA” 10

9. Centrul de zi Militari 7

10. Centrul de zi Drumul Taberei 7

11. Centrul de zi Crâgaşi-Giuleşti 7

PRIMAR,

Cristian Constantin  Poteraş
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