
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                            

          HOTĂRÂRE  
 

cu privire la stabilirea  costului anual pentru un copil sau 
tânăr care beneficiaz ă de protec ţie special ă pe anul 2010 

 
 
 Având  în vedere : 

� expunerea de motive nr.317/18.01.2010 cu privire la 
Proiectul de Hotărâre nr.318/18.01.2010; 

� raportul nr.319/18.01.2010 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
� raportul nr.575/26.01.2010 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

� raportul nr.581/26.01.2010 al Comisiei pentru cultură, 
învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte; 

� raportul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protecţia Copilului Olt nr. 2268/18.01.2010, comunicat cu 
adresa nr. 2269/18.01.2010, înregistrata la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 302/18.01.2010; 

� prevederile art.3 din Normele metodologice de   stabilire a 
nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea 
activităţii de  protecţie a copilului  aflat în dificultate, a celui 
cu handicap, precum si a persoanei majore care 
beneficiază de protecţie în condiţiile art.19 din O.U.G 
nr.26/1997, republicată, aprobate prin H.G. nr.457/2000 ; 

� prevederile art.51 din  Legea nr.272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 
ulterioare ; 



� prevederile Legii nr.326/2003 , privind drepturile de care 
beneficiază copiii si tinerii ocrotiţi de serviciile publice 
specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate in 
centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti, modificată 
prin Legea nr.111/2004; 
 

 În temeiul art.91, alin.(1) lit.b, lit.d, alin.(3) lit.a, alin(5) lit.a, 
punctul 2,  şi art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
Consiliul Judetean Olt adopta prezenta hotărâre; 

 
Art.1.   Se stabileşte costul anual pentru un copil  sau tânăr 
care beneficiază de protecţie specială pe anul 2010, în 
condiţiile art.51 din Legea nr.272/2004, în suma de 7.208,78 
lei. 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Buget – 
Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  
pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
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