
                                                                PROIECT 

ROMÂNIA                                                                                AVIZAT                                                         

JUDEȚUL GORJ                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                       

CONSILIUL JUDEȚEAN                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU                              

                                                                      

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea 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 

 

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; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

- 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) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. II din Legea nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea 

unor măsuri de asistență socială; 

- 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; 

- 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, cu completările 

ulterioare; 



- Nota de fundamentare a DGASPC Gorj nr. 12166/26.05.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 8894/26.05.2022; 

 

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. 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 se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și se completează după cum urmează: 

“Art. 1. Se aprobă 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, conform Anexei nr. ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre”. 

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins: 

“Art. 21. Nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din serviciile publice 

de asistență socială, aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor 

vârstnice este în cuantum de 22 de lei”. 

3. Articolul 3 se modifică și se completează după cum urmează: 

“Art. 3. Nivelul alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu dizabilități bolnave de 

diabet/celiakie, aflate în sistemul de protecție rezidențială din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, este în cuantum de 30 de lei”. 

4. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. II. 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 rămân neschimbate. 



Art. III. 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, cu completările ulterioare, 

își încetează aplicabilitatea. 

Art. IV. 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._______ 

Adoptată în ședința din 30.05.2022 

Cu un număr de _____voturi 

Din numărul consilierilor prezenți. 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 

 

Potrivit legii, copiii din serviciile publice de zi, copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, copiii aflați în case de tip 

familial, mamele protejate în centre maternale, precum și persoanele adulte, persoanele adulte 

cu dizabilități și persoanele vârstnice aflate în servicii publice de asistență socială de tip 

rezidențial beneficiază de dreptul la hrană, în cuantumul minim stabilit prin lege, respectiv prin 

hotărâre a Guvernului, după caz. Autoritățile deliberative pot aproba, prin hotărâre, la 

propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciilor publice de 

asistență socială, un cuantum mai mare al alocației de hrană, în limita bugetelor aprobate. 

În temeiul legislației în vigoare, prin Hotărârea nr. 23/20.02.2020, Consiliul Județean 

Gorj a stabilit cuantumul alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și a aprobat majorarea 

acestuia, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 84/29.03.2022, cu completările 

ulterioare. 

Prin prezentul proiect de hotărâre, la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj, propun stabilirea cuantumului alocației de hrană la 22 de lei 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, pentru mamele protejate în centre maternale, precum și pentru persoanele adulte, 

persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice aflate în servicii publice de asistență 

socială de tip rezidențial din structura Direcției Generale, ca efect al intrării în vigoare, la data 

de 26.05.2022, a Legii nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri 

de asistență socială. 

Potrivit noului act normativ menționat, cuantumul alocației de hrană pentru copiii din 

serviciile de zi publice și 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 este de 22 de lei (art. I pct. 1), iar nivelul 

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 se stabilește în cuantum de 22 de lei; în limita bugetelor 

aprobate, autoritățile deliberative pot aproba un cuantum mai mare al alocației de hrană, prin 

hotărâre, la propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv 

a serviciilor publice de asistență socială (art. II). 

De asemenea, propun menținerea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele 

adulte cu dizabilități bolnave de diabet/celiakie, aflate în sistemul de protecție rezidențială din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, la  cuantumul de 

30 de lei, stabilit prin 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, cu completările 

ulterioare, a cărei aplicabilitate urmează a înceta. 

Față de cele de mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și 

completarea 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, în forma prezentată. 

 

     INIȚIATOR 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE 

UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea 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, la solicitarea Direcției Generale nr. 12166/26.05.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 8894/26.05.2022, ca efect al intrării în vigoare, la data de 26.05.2022, a 

Legii nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență 

socială. 

În temeiul prevederilor art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 94 din Legea 

nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 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 și 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, Consiliul Județean Gorj, prin Hotărârea nr. 23/20.02.2020,  a 

stabilit cuantumul alocației de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și a aprobat majorarea acestuia, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 84/29.03.2022, cu completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea 

unor măsuri de asistență socială, cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi 

publice și 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 este de 22 de lei (art. I pct. 1), iar nivelul 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 se stabilește în cuantum de 22 de lei; în limita bugetelor aprobate, autoritățile 

deliberative pot aproba un cuantum mai mare al alocației de hrană, prin hotărâre, la propunerea 

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de 

asistență socială (art. II). 

Astfel, prin prezentul proiect se hotărâre se propun:  

- stabilirea cuantumului alocației de hrană la 22 de lei 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, pentru 

mamele protejate în centre maternale, precum și pentru persoanele adulte, persoanele 

adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice aflate în servicii publice de asistență socială 

de tip rezidențial din structura DGASPC Gorj,  

- menținerea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu dizabilități 

bolnave de diabet/celiakie, aflate în sistemul de protecție rezidențială din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, la  cuantumul de 30 

de lei, stabilit prin 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, cu completările ulterioare, a cărei aplicabilitate urmează a înceta. 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. I pct. 1 și art. II din Legea nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea 

art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și 

pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială; 

- Nota de fundamentare a DGASPC nr. 12166/26.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 8894/26.05.2022, 

considerăm legal proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 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, în 

forma inițiată. 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                          DIRECTOR EXECUTIV, 

VICTORIA UNGUREANU                                                              COSTEL MARCĂU 



Anexă la HCJ nr. ____________ pentru modificarea și completarea 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  

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 

Grupa de 

vârstă  

Alocație zilnică de hrană Sume aferente îmbrăcăminte 

și încălțăminte lei/an 

Sume aferente materiale 

igienico-sanitare, cultural-

sportive, transport, jucării 

lei/an 

Sume aferente rechizite lei/an TOTAL 

 minim majorare cu 

50%* 

minim majorare cu 

50%* 

minim majorare cu 

50%* 

minim majorare cu 

50%* 

minim majorare cu 

50%* 

0-3 ani 

inclusiv 
22 33 266 399 100 150 - - 388 582 

3-7 ani 

inclusiv 
22 33 338 507 100 150 60 90 520 780 

7-14 ani 

inclusiv 
22 33 431 647 100 150 80 120 633 950 

14-18 ani 

inclusiv 
22 33 534 801 120 180 100 150 776 1164 

18-26 ani 

inclusiv 
22 33 604 906 120 180 120 180 866 1299 

Mama 

protejată în 

centrul 

maternal 

22 33 604 - 120 - 120 - 866 - 

Copii aflați în 

centre de zi 
22 33 - - - - - - 22 33 

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

 

       PREȘEDINTE,                                                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

Cosmin-Mihai Popescu                                                                                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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