
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind stabilirea, pentru anul 2014, a nivelului contribuţiei Consiliului Local al 

Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor din 
municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv 

instituţionalizare sau dare în plasament 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014; 

Având în vedere raportul nr.24891/2014 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune stabilirea, pentru anul 2014, a 
nivelului contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii 
de protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, 
respectiv instituţionalizare sau dare în plasament;  

În conformitate cu prevederile art. 118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului coroborat cu art.4 din Hotărârea 
Guvernului nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a 
nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a 
copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care 
beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.26/1997, republicată; 
  În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.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 stabileşte, pentru anul 2014, nivelul contribuţiei Consiliului Local al 

Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a minorului aflat în 
dificultate pe raza municipiului Craiova, în procent de 25% din costurile 
aprobate de Consiliul Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr.18/2014, respectiv 4732 
lei/an/minor instituţionalizat şi 1704 lei/an/minor aflat în plasament.  

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. 

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 
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RAPORT 
privind propunerea de stabilire, pentru anul 2014, a nivelului contribuţiei Consiliului 

Local Municipal la finanţarea activităţii de protecţie a copiilor din municipiul 
Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv instituţionalizare 

sau dare în plasament 
 
 

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2000 pentru aprobarea 
normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor 
locale la finanţarea activităţii de protecţia copilului aflat în dificultate şi a celui 
cu handicap, coroborate cu art. 1 lit. a din Ordinul nr. 54/2000 al Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului privind criteriile de 
determinare a comunităţii locale din care provine copilul cu handicap şi cel 
aflat în dificultate, finanţarea activităţii de protecţie a acestor copii se asigură 
şi de către consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale, care au 
obligaţia să prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare cu 
această destinaţie. 

 Cunoscând faptul că există copii care se află sub protecţia Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, ale căror familii au domiciliul 
pe raza municipiului Craiova, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local Municipal aprobat pentru anul în curs s-a prevăzut suma de 630.000 lei 
la capitolul bugetar „Alte cheltuieli în domeniul asigur. şi asistenţei sociale” - 
68.02.50.10, Articol 51.01.01. - Transferuri către instituţii publice - pentru 
protecţia copilului.  

 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
457/2000, costul anual pentru un copil protejat, care include cheltuielile anuale 
materiale şi servicii cu caracter funcţional, se stabileşte prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean, la începutul fiecărui an, pe baza cheltuielilor efectuate 
pentru un minor aflat în situaţie de risc social. 

 Astfel, prin Hotărârea nr. 18/28.01.2014 anexată la prezenta, Consiliul 
Judeţean Dolj a aprobat costul pentru copiii instituţionalizaţi în cadrul 
D.G.A.S.P.C. Dolj în cuantum de 18.929 lei/an/copil şi pentru cei aflaţi în 
plasament la asistentul maternal profesionist, 6.814 lei/an/copil. 

 Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
457/2000, potrivit cărora Consiliul Local are obligaţia de a stabili contribuţia 
anuală pentru fiecare copil protejat, care nu poate fi mai mică de 25% din 



costul anual stabilit de către Consiliul Judeţean, propunem spre analiză şi 
aprobare, în conformitate cu art. 118 lit. c  din Legea nr. 272/2004 modificată 
şi completată  prin Legea nr.257/2013, stabilirea pentru anul 2014 a nivelului 
contribuţiei autorităţii locale la finanţarea activităţii de protecţie a minorului 
aflat în dificultate pe raza municipiului Craiova, în procent de 25% din 
costurile aprobate de Consiliul Judeţean prin Hotărârea nr. 18/2014, respectiv 
4732 lei/an/minor instituţionalizat şi 1704 lei/an/minor aflat în plasament. 
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