
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E  Nr.106/2008 

pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.67/2008 privind aprobarea cuantumului 
alocaţiei zilnice de hrană  pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială 
din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui 

 
            având în vedere propunerile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
judeţului Vaslui pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.67/2008 privind aprobarea 
cuantumului alocaţiei zilnice de hrană  pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie 
socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui; 

având în vedere prevederile art.118, lit.(b) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului; 

având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată; 

având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

având în vedere Ordinul nr.707/2000 privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive 
pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de asistenţă socială şi Ordinul nr.165/2000 privind 
stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de 
asistenţă socială; 

având în vedere prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului nr.421/2008 privind stabilirea 
nivelului minim al  alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din instituţiile publice de asistenţă socială; 

în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. a şi alin. (2), lit. c, precum şi art. 97, alin (1)  din 
Legea nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

      Consiliul Judeţean Vaslui: 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Articol unic – Hotărârea nr.67/2008 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană  

pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială din subordinea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, a Consiliului judeţean Vaslui, se completează după 
cum urmează : 

După prima liniuţă a art.1 se introduce o nouă liniuţă care va avea următorul cuprins : 
- 11 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 – 18 ani”. 

         
           Vaslui, 29 august 2008 

P R E Ş E D I N T E 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                                         Secretarul  judeţului Vaslui,  

                                                                                                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.67/2008 

privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană  pentru consumurile colective din cadrul 
serviciilor de protecţie socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

Vaslui 
 

 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.67/2008 privind 
aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană  pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de 
protecţie socială din subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui ce se 
prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile art. 
104 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

         La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere propunerea Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, ca urmare a omisiunilor constatate la hotărârea iniţială şi  
prevederile Hotărârii Guvernului nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de 
hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială. 

         Considerând că  prin modificarea Hotărârii iniţiale se vor îndrepta erorile constatate şi 
acordarea în mod corect a drepturilor beneficiarilor din componentele funcţionale ale Direcţiei generale 
de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre 
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
 


