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H O T Ă R Â R E 
 
   cu privire la:  aprobarea sprijinului material sau financiar sub forma  
                          fondului de urgenţă şi a sprijinului financiar constând în plata  
                          costurilor de regie şi/sau hrană, conform criteriilor de selecţie  
                          a beneficiarilor şi a metodologiei de acordare aprobate la  
                          nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  
                          Copilului Olt 
 
 
     Având în vedere: 

� Expunerea de motive nr.145/12.01.2010 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr.146/12.01.2010; 

� Raportul nr.147/12.01.2010 al Direcţiei Buget-Finanţe; 
� Raportul nr.576/26.01.2010 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

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

� Raportul nr.583/26.01.2010 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement; 

� Adresa nr. 60.858/15.12.2009 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
protecţia Copilului Olt înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 
10.205/15.12.2009; 

� Prevederile art.10 alin.(3), art.17-19, art.32, art.37, art.40 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 

� Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 

� Prevederile Hotărârii Guvernului nr.860/2008 privind aprobarea Strategiei 
naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 
şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013; 
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� Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

� Prevederile Hotărârii Guvernului nr.421/2008 privind stabilirea nivelului 
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile 
publice de asistenţă socială; 

� Angajamentele Consiliului Judeţean Olt asumate pentru susţinerea 
serviciilor create în urma implementării de către DGASPC Olt a proiectelor 
având ca obiect închiderea centrelor de plasament de tip vechi şi crearea de 
servicii alternative; 

� adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. CCRP 
/ap/7855/21.08.2007, înregistrată la DGASPC Olt cu nr.39307/31.08.2007. 

 
 
În temeiul art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.10, art.91 alin.(5) lit. a) pct.2 şi 8 şi 

art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 

 
Art.1.(1)   Se aprobă, pentru anul 2010, acordarea unui sprijin material sau 
financiar sub forma fondului de urgenţă pentru un număr minim de 100 de copii, 
pentru atingerea următoarelor obiective: 

� prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor din comunitate; 
� reintegrarea în familie a copiilor ce beneficiază de o măsură de protecţie 

specială într-un serviciu de tip rezidenţial sau familial din cadrul DGASPC 
Olt, care sunt vizitaţi / merg frecvent în familie, iar principalul motiv al luării 
unei măsuri de protecţie specială a fost lipsa resurselor materiale / 
financiare ale familiei.       

(2) Se  aprobă cheltuirea de  către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, în anul 2010, din bugetul direcţiei, a sumei maxime de 
150.000 lei pentru beneficiarii prevăzuţi la alin.(1) sub forma fondului de urgenţă. 
(3) Sprijinul material / financiar se stabileşte în cuantum de aproximativ 1.500 lei / 
copil, sumă ce poate fi ajustată în plus sau în minus în funcţie de nevoile fiecărui 
copil în parte, stabilite în urma evaluării realizate de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi se acordă o singură dată. 
(4) Criteriile de selecţie a beneficiarilor şi metodologia de acordare a fondului de 
urgenţă se aprobă prin dispoziţie emisă de către directorul executiv al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.   
Art.2.(1)  Se aprobă, pentru anul şcolar / universitar 2009-2010, acordarea unui 
sprijin financiar constând în plata costurilor de regie şi/sau hrană, pentru un număr 
minim de 30 copii / tineri, pentru atingerea următoarelor obiective: 
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� reintegrarea în familie a copiilor/tinerilor ce beneficiază de o măsură de 
protecţie specială într-un serviciu de tip rezidenţial sau familial din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, care sunt 
vizitaţi / merg frecvent în familie şi urmează o formă de învăţământ la zi, iar 
principalul motiv al luării unei măsuri de protecţie specială a fost lipsa 
resurselor materiale / financiare ale familiei, inclusiv suportarea costurilor de 
şcolarizare.       

� susţinerea tinerilor care au beneficiat de serviciile sociale furnizate de 
centrele de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, cărora le-a încetat protecţia în centrele de zi ca 
urmare a împlinirii vârstei de 18 ani şi care urmează o formă de învăţământ 
liceal sau alte studii medii la zi şi pentru care familiile acestora nu pot 
suporta costurile de şcolarizare; 

 (2) Se aprobă cheltuirea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, pentru anul şcolar/universitar 2009-2010, a sumei maxime 
de 135.000 lei pentru beneficiarii prevăzuţi la alin.(1) sub forma sprijinului financiar 
constând în plata costurilor de regie şi/sau hrană. 
(3) Sprijinul financiar constând în plata costurilor de regie şi/sau hrană se 
stabileşte în cuantum de aproximativ 4.500 lei/ an şcolar sau universitar/  copil ori 
tânăr, sumă ce poate fi ajustată în plus sau în minus în funcţie de preţurile de 
regie practicate de unităţile de învăţământ şi de nivelurile alocaţiei zilnice de hrană 
pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială şi se 
acordă în tranşe lunare, în urma facturilor emise de unităţile de învăţământ. 
(4) Criteriile de selecţie a beneficiarilor şi metodologia de acordare a sprijinului 
financiar constând în plata costurilor de regie şi hrană se aprobă prin dispoziţie 
emisă de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt.   
Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget – Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru aducere la îndeplinire 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PRE�EDINTE  
Paul STĂNESCU 
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SECRETARUL JUDEŢULUI 
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