
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

              HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind 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 extraordinară din 
data de 12.02.2015; 

 Având în vedere raportul nr.19830/2015 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune 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;  

În conformitate cu prevederile art.51 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 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 CES, integraţi în unităţile de învăţământ de masă şi 
Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 
aferente drepturilor prevăzute de art.129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului; 
  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 acordarea din bugetul local, începând cu data de 01.03.2015, a 

alocaţiei zilnice de hrană  pentru copiii/elevii/ tinerii cu cerinţe educative 
speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ de masă din municipiul Craiova, 
aflaţi în familii, în cuantum de 16,6 lei/zi/persoană. 

Art.2. Plata alocaţiei zilnice de hrană se va face lunar, din bugetele instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului  ale căror cursuri le 
frecventează  copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale, proporţional cu 
numărul de zile de frecvenţă şcolară. 

Art.3. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumelor necesare pentru acordarea  
drepturilor băneşti pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 
igienico/sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-
sportive, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul 
de masă din municipiul Craiova. 

 



 
Art.4. 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, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                      Se aprobă, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                            PRIMAR 
Direcţia Administraţie  Publică şi Asistenţă Socială 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Asistenţi Personali           Lia  Olguţa Vasilescu  
Nr.   19830/_________2015                                                                                           

                                                                                
                                                                                                                SECRETAR, 

 
                                                                                                            Nicoleta Miulescu 

 

R A P O R T  
privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană și 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 

 
 

 

Potrivit art.51 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, copiii şi tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, 
inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă 
socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 
cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru 
copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în 
internate sau centre de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul 
direcţiilor generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului. 
         De asemenea, în conformitate cu 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 CES, 
integraţi în unităţile de învăţământ de masă, beneficiază de asistenţă socială constând în 
asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a 
îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în 
sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internatele sau 
centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene/a 
municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.  Aceste drepturi vor fi 
asigurate din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 
unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii/elevii. 
           Prin Hotărârea de Guvern nr. 904/2014 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, au fost stabilite pe grupe de vârste 
limitele de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-
sportive, care se aplică și copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, 



şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt 
judeţ decât cel de domiciliu, după cum urmează: 

  
    

 Grupa de vârstă 

Valoarea alocaţiei 
de hrană 

(lei/zi/cop
il/tânăr) 

Valoare drepturi îmbrăcăminte, 
încălţăminte, materiale 

igienico-sanitare, 
rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-
sportive 

(lei/an/copil/tânăr) 
 De la 3 până la 7 ani inclusiv  16,60 498,00 
 De la 7 până la 14 ani inclusiv  16,60 611,00 
 De la 14 până la 18 ani inclusiv  16,60 754,00 
 De la 18 până la 26 ani inclusiv  16,60 844,00 

 
 Beneficiază de drepturile menționate mai sus, copiii, elevii și tinerii cu probleme 

medicale, care în urma evaluării de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională 
a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale,  ce funcționează în cadrul 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, se constată că au nevoie de 
sprijin educațional, lucru precizat în  documentele emise pentru aceștia de către 
comisie şi anume în certificatele de orientare şcolară.  
        Din informaţiile puse la dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj prin 
adresa nr. 79/2015, rezultă că în unităţile de învăţământ de masă din municipiul 
Craiova sunt înscrişi în anul  școlar 2014-2015, 121 elevi care dețin  certificate de 
orientare şcolară. 
         Având în vedere cele prezentate mai sus,  propunem potrivit  art.115, alin1, lit. b 
coroborat cu art.36, alin 6, lit. a pct.1şi 2 din Legea nr.215/2001 R , art.51 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, 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 CES, integraţi în unităţile 
de învăţământ de masă şi  H.G nr.904/2014 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,  spre aprobare: 

-    acordarea din  bugetul local  începând cu  data de 01.03.2015 a alocaţiei zilnice 
de hrană  pentru copiii/elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în 
sistemul de învăţământ de masă din municipiul Craiova, aflaţi în familii, în 
cuantum de 16,6 lei/zi/persoană; 

-    plata alocaţiei zilnice de hrană se va face lunar, din bugetele instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului  ale căror cursuri le 
frecventează  copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale, proporţional cu 
numărul de zile de frecvenţă şcolară; 

-    alocarea, din bugetul local, a sumelor necesare pentru acordarea  drepturilor 
bănești pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico/sanitare, 
rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, pentru copiii 
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din 
municipiul Craiova. 

 
DIRECTOR EXECUTIV,       ÎNTOCMIT, 



 
       Ioana Stoian  insp. spec. Elena  Oprea  
 
 
 
 
 
E.O./2ex. 
 

  






















