
                                                        

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDEȚUL GORJ                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN                                          

                                                                      

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020 privind 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, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare; 

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

publice și patrimoniu 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. (1) și (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 

materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii 

pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, 

precum și pentru mamele protejate în centre maternale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020 privind 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Nota de fundamentare a DGASPC Gorj nr. 15151/06.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 11257/06.07.2022. 

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. Detalierea valorică a limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 

alin. (1) și (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru copiii din serviciile publice de zi, pentru 

copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip 

rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, precum și pentru mamele protejate în centre 

maternale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020, cu modificările și 

completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Sumele aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, prevăzute în Anexa la prezenta 

hotărâre se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2022. 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 23/20.02.2020 privind 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, cu modificările și completările ulterioare,  rămân neschimbate. 

Art. 5. 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._164_ 

Adoptată în ședința din 28.07.2022 

Cu un număr de 33 voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                             Anexa la HCJ Gorj nr. 164 din 28.07.2022 

 

Detalierea valorică a limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1) și (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru copiii din serviciile publice de zi, pentru copiii și 

tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, precum 

și pentru mamele protejate în centre maternale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *cf. art. 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

Grupa de vârstă Alocaţie zilnică de 
hrană 

Sume aferente 
Îmbrăcăminte şi 

încălţăminte 
lei/an/copil/tânăr/mam

ă protejată 

Sume aferente 
Materiale igienico 
sanitare, cultural 

sportive, transport 
şi jucării 

lei/an/copil/ 
tânăr/mamă 

protejată 

Sume aferente 
Rechizite 

lei/an/copil/tânăr/ 
mamă protejată 

TOTAL 
Sume aferente  
Îmbrăcăminte, 
încălţăminte, 

Materiale igienico 
sanitare, cultural 

sportive, transport 
şi jucării, rechizite 

Sume de bani 
pentru nevoi 

personale 

             

 minim majorare 
cu 50%*  

minim majorare 
cu 50%* 

minim majorare 
cu 50%* 

minim majorare 
cu 50%* 

minim majorare 
cu 50%* 

minim Majorare 
cu 50% 

0-2 ani inclusiv 22 33 420 630 160 240 - - 580 870 150 225 

3-6 ani inclusiv 22 33 536 804 160 240 94 141 790 1185 150 225 

7-13 ani inclusiv 22 33 682 1023 160 240 126 189 968 1452 150 225 

14-17 ani inclusiv 22 33 846 1269 190 285 159 238 1195 1792 150 225 

18-26 ani inclusiv 22 33 958 1437 190 285 190 285 1338 2007 150 225 

Mama protejata  
in centrul maternal 

22 33 958 - 190 - 190 - 1338 - 150 225 

Copii aflați în centre de zi 22 33       22 33   
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