ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă
socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale – forma actualizată
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat sub nr. 9375/07.06.2022;
- raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi
Direcţiei economice, înregistrat sub nr.9376 /07.06.2022;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- prevederile Legii nr. 143/20.05.2022 pentru modificarea şi completarea
art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea
drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/15.10.2014 privind stabilirea
nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective
din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate
persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor
vârstnice;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/15.10.2014 pentru stabilirea
limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129
alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului,
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se stabileşte nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile
colective din unităţile de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2. (1) Se stabileşte nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii şi
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ
special, în regim extern sau cazaţi în internate şcolare și beneficiari de servicii
de tip „cantină şcolară”, prevăzut în anexa nr. 2.
unităţilor

(2) Plata alocaţiei zilnice de hrană se va face lunar din bugetele
de învăţământ special ale căror cursuri le frecventează

copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale,
proporţional cu numărul de zile de frecvenţă şcolară.

în

regim

extern,

(3) Pentru elevii şcolarizaţi în sistemul de învăţământ special,
cazaţi în internate şcolare şi beneficiari de servicii de tip „cantină şcolară”,
alocaţia zilnică de hrană se acordă şi în zilele de sâmbătă şi duminică, precum
şi în zilele de sărbătoare legală în care, potrivit legii, nu se lucrează.
Art.3.(1) Prevederile art. 1 şi 2 se aplică începând cu drepturile
aferente lunii iunie 2022.
(2) În cazul copiilor/elevilor/tinerilor cu handicap, infectaţi cu HIV
sau bolnavi SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute
la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate.
Art.4. Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Buzău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Buzău, şi unităţile de învăţământ special vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.5.(1) La data de la care prezenta hotărâre produce efecte,
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 59/2015 se abrogă.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Centrului şcolar de educație incluzivă
Buzău, Centrului şcolar de educație incluzivă Râmnicu-Sărat, Liceului
tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău, Liceului special
pentru deficienți de vedere Buzău, precum şi publicarea pe site-l Consiliului
Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
NR. 145
BUZĂU, 16 IUNIE 2022
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abţineri.

Anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 145/2022

ALOCAŢIE ZILNICĂ DE HRANĂ
I.

Instituţii/Unităţi de asistenţă socială pentru copii
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
┌──────────────────────────────────┬────────────+
│
Grupa de vârstă
Valoarea │
│
│ alocaţiei │
│
│ de hrană │
│
│ (lei/zi/
│
│
│copil/tânăr)│
│
│
│
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 0 până la 3 ani inclusiv
22,00
│
├──────────────────────────────────┼────────────+
│De la 3 până la 7 ani inclusiv
22,00 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 7 până la 14 ani inclusiv
22,00 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 14 până la 18 ani inclusiv
22,00 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 18 până la 26 ani inclusiv
22,00 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│Mama protejată în centru maternal │
22,00 │
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│Copil beneficiar serviciu de zi
22,00
│
└──────────────────────────────────┴────────────┴

II.

Instituţii/Unităţi de asistenţă socială pentru persoane adulte cu
dizabilităţi, pentru persoane vârstnice şi unităţi de asistenţă medicosocială
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
-

Valoarea alocaţiei zilnice de hrană ( lei/zi/persoană)

22,00

Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 145/2022

ALOCAŢIE ZILNICĂ DE HRANĂ

Copii/elevi/tineri
învăţământ special )

cu

cerinţe

educaţionale

┌──────────────────────────────────┬────────────+
│
Grupa de vârstă
│ Valoarea │
│
│ alocaţiei │
│
│ de hrană │
│
│ (lei/zi/
│
│
│copil/elev/
tânăr)│
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 3 până la 7 ani inclusiv │
22,00
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 7 până la 14 ani inclusiv │
22,00
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 14 până la 18 ani inclusiv│
22,00
├──────────────────────────────────┼────────────┼
│De la 18 până la 26 ani inclusiv
22,00
├──────────────────────────────────┼────────────┼

speciale

(

unități

de

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 9375/07.06.2022

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea nivelului alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile
publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale – forma actualizată

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 59/2015 pentru stabilirea
nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile
publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale, s-au stabilit valorile zilnice ale alocaţiei de hrană pentru
copiii/persoanele adulte din sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, respectiv, pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale din învăţământul special şi special integrat.
Prin Legea nr. 143/20.05.2022 pentru modificarea şi completarea art.
129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială s-au stabilit
limitele minime ale alocaţiei zilnice de hrană pentru aceste categorii de
persoane îndreptăţite, cuantumul acestora fiind mai mare decât cel stabilit prin
hotărârea de consiliu evocată anterior.
În consecinţă, este necesară stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană
pentru titularii acestui drept, în acord cu prevederile Legii nr. 143/2022 şi cu
încadrarea în bugetele aprobate pentru anul bugetar în curs ale instituitei
publice judeţene de asistenţă socială care funcţionează în subordinea Consiliului
Judeţean Buzău, precum şi ale unităţilor de învăţământ special.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 9376/07.06.2022

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea nivelului alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile
publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale – forma actualizată
La 26 mai 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 143/20.05.2022 pentru
modificarea şi completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă
socială.
Actul normativ primar modifică, în sensul majorării nivelului minim,
alocaţia zilnică de hrană pentru anumite categorii de persoane beneficiare de
servicii sociale sau de drepturi de asistenţă socială, aşa cum a fost anterior
stabilit prin HG nr. 903/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice
şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte
cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice şi prin HG nr. 904/15.10.2014 pentru
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.
129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
Cele două hotărâri de guvern au fost transpuse în legislaţia terţiară prin
adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 59/2015 pentru stabilirea
nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile
publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale.
Finanţarea instituţiei publice judeţene de asistenţă socială care
funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Buzău, precum şi a unităţilor
de învăţământ special preuniversitar se face de la bugetul judeţului.
Alocaţia zilnică de hrană este un drept de asistenţă socială al copiilor din
sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Buzău, persoanelor adulte, cu şi fără dizabilităţi, beneficiare de servicii
sociale din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Buzău precum şi al copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale din
unităţile de învăţământ special.
Nivelul stabilit pentru alocaţia de hrană prin legea mai sus invocată are
caracter minimal, astfel că se impune acordarea acestor drepturi în cuantum
cel puţin egal cu acest nivel.
Aplicarea acestor reglementări nu va presupune la acest moment o
rectificare pozitivă a bugetelor instituţiei publice judeţene de asistenţă socială
şi ale unităţilor de învăţământ special plătitoare pentru anul bugetar în curs,
pentru categoria de cheltuieli cu această destinaţie.

În acest sens, la art. II alin. (3) din Legea nr. 143/2022 se prevede că :
,,II.
...
(3) Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocaţia zilnică de
hrană se suportă din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate instituţiile şi
unităţile publice de asistenţă socială.”
Pentru aceste argumente normative şi de fapt, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată de iniţiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAIL-LIVIU CIOLAN

