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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii  
Cantinei de Ajutor Social Săcele  

  
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2014 
 
 Analizând necesitatea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social 
Săcele de la 6lei/zi/persoană la 7 lei/zi/persoană;  
 Văzând prevederile Cap. D, pct. 2 din Anexa la H.G. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, suma 
minimă alocată pentru o persoană asistată la cantina de ajutor social a fost stabilită la 6 lei/zi/beneficiar, sumă 
ce nu a mai fost modificată până în prezent; 

În temeiul art. 3. al H.G. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenţă socială; 

Având în vedere Avizele Comisiilor de specialitate; 
 În baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2; al art. 45 alin. (1);  al art. 115 alin. (1)  
lit. b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1.  Se aprobă majorarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social 
Săcele, de la 6lei/zi/persoană la 7lei/zi/persoană, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 
 
           Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT 
                   CONSILIER                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
EC.  ONACĂ ION DANIEL                                   C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6  ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 
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