
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
              HOTĂRÂREA NR. 315 

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.30/2015 referitoare la acordarea alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale ce 
reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 

 Având în vedere raportul nr.138557/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.30/2015 referitoare la acordarea alocaţiei zilnice de 
hrană şi a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, 
materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-
sportive pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.284, 295, 296, 301 şi 302/2015;  

În conformitate cu prevederile art.26 din Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind 
organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă şi Ordinul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.5036/2015 s-a aprobat modificarea Metodologiei 
privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale, integraţi în unităţile de învăţământ de masă; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.1 şi 2, art.45, alin.2, 
lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.30/2015 referitoare la acordarea alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale 
ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-
sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru 
copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, 
începând cu data de 08.09.2015. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Economico – Financiară 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

 
Bianca Maria Carmen PREDESCU 

          PT.SECRETAR, 
               Ovidiu MISCHIANU 



  


