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H O T Ă R Â R E A 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 adresa nr.14786/13.05.2008 a Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui, privind propunerea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din cadrul serviciilor de protecţie socială ; 
 având în vedere prevederile art.118 litera „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 prevederile Ordinului nr.707/2000 privind stabilirea necesarului minim de 
substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de asistenţă socială şi  Ordinului 
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 H.G. nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ; 
 în temeiul prevederilor art.91 alin.(5), litera „a” pct.2 şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           Consiliul judeţean Vaslui ; 

 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 

 Art.1. – Se aprobă majorarea 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, astfel : 

- 8 lei/zi pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 6 luni, 6 – 12 luni şi 1 – 4 ani ; 
- 11 lei/zi pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 – 26 ani ; 
- 11 lei/zi pentru persoane cu handicap şi persoane aflate în situaţii de nevoi sociale asistate. 
Art.2. – Cuantumurile prevăzute la art.1 se vor aplica cu încadrarea în limitele bugetului 

aprobat. 
Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează, Direcţia economică, 

Biroul contabilitate şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 
                                                                              Vaslui, 20 mai 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



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

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre 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 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, a propus prin adresa 
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.4375/14.05.2008, majorarea 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. 
 Potrivit H.G. nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, suma alocată pentru hrană în 
instituţiile publice de asistenţă socială este de:  

- 6 lei/zi pentru copiii între 0,6 luni, 6 – 12 luni şi 1 – 4 ani şi de 8,3 lei/zi pentru copiii între 
4 – 18 ani, tineri între 18 – 26 ani, iar pentru persoane cu handicap şi vârstnici 8,3 lei/zi. 

Totodată, din anul 2005 şi până în prezent preţurile alimentelor şi ale produselor de bază au 
crescut în medie cu aproximativ 10 – 20 % pe an. În acest context valoarea alocaţiei zilnice de hrană 
nu este suficientă pentru achiziţionarea alimentelor astfel încât beneficiarilor de servicii să le fie 
asigurat un aport suficient şi echilibrat de proteine, glucide, vitamine. 

Astfel, potrivit recomandărilor specialistului pentru o alimentaţie sănătoasă, alimente de 
origine vegetală cât şi animală importante în anumite perioade ale evoluţiei, necesarul caloric specific 
organismului, în cantităţi care să asigure dezvoltarea optimă corespunzătoare în cazul copiilor şi 
adolescenţilor, se situează în jurul valorilor de 2000 – 3000 de calorii zilnic. Costul minim calculat în 
vederea asigurării unei alimentaţii echilibrate – (proteine, lipide, glucide) se situează în jurul valorii 
de 10,5 lei/zi (cuantum care garantează un echilibru raţional). 

Având în vedere faptul că la această dată prin sumele minime aprobate prin hotărârea de 
guvern sus-amintită şi pe care Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui le 
utilizează în acest moment nu se poate asigura minimul caloric pentru buna dezvoltare fizică şi 
psihică a beneficiarilor serviciilor sociale, propunem aprobarea majorării costului alocaţiei de hrană 
pe grupe de vârstă, după cum urmează : 

- 8 lei/zi pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 6 luni, 6 – 12 luni şi 1 – 4 ani ; 
- 11 lei/zi pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 – 26 ani ; 
- 11 lei/zi pentru persoane cu handicap şi persoane aflate în situaţii de nevoi sociale asistate. 
Precizăm totodată că aceste cuantumuri majorate se vor aplica cu încadrarea în limitele 

bugetului aprobat. 
 Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat  proiectul de hotărâre 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,  pe care vă 
rog să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


