
                                                                 

ROMÂNIA                                                                                                                                         

JUDEȚUL GORJ                                                                                               

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                   

                                                                      

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 84/29.03.2022 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. 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 84/29.03.2022 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; 

- Nota de fundamentare a DGASPC Gorj nr. 7951/31.03.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 5510/31.03.2022; 

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. I. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 84/29.03.2022 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 se completează după cum 

urmează: 

- După articolul 2, se introduce un nou articol, art. 21, cu următorul conținut: 



“21 Cuantumul alocaţiei de hrană stabilit prin prezenta hotărâre pentru copiii aflați în 

sistemul de protecție de tip rezidențial este aplicabil, în mod corespunzător, şi copiilor din 

serviciile de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj”. 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 84/29.03.2022 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 

rămân neschimbate. 

Art. III 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._112___ 

Adoptată în ședința din 04.04.2022 

Cu un număr de __30___voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 


