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H O T Ă R Â R E 

 

privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei zilnice de hrană si 

sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 

educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza  

comunei Hidiselu de Sus, in anul 2021 

 

 

 

Având în vedere: 

          - referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus;   

          - raportul de specialitate întocmit de Compartimentului Asistenta Sociala, 

înregistrat sub nr. 368/22.01.2021; 

-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- art. 51 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art. 120 alin. (1) si art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare; 

- lit. A - a) si lit. C - d) din anexa nr. 4 la H.G. nr. 1251/2005 privind unele 

măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 

protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

- H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004; 

- H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu 

cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar; 

- art. 26 din Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte 

educationale speciale integrat in invatamantul de masa; 

În temeiul dispozitiilor  art. 129 alin (1), alin (2) lit. d), alin. (7) lit. a) - b)  si ale 

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

                                          H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. Se stabileste cuantumul pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana si 

sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale 

speciale, scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in 

anul 2021, dupa cum urmeaza: 
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Nr. 

Crt 

Grupe de varsta Valoarea 

alocatiei 

de hrana 

aprobata 

prin H.G 

nr.904/ 

2014 

(lei/zi/ 

copil) 

Valoarea 

alocatiei 

de hrana 

aprobata 

prin 

H.C.L. 

(lei/zi/ 

copil) 

Valoare drepturi 

imbracaminte, 

incaltaminte, 

materiale igienico 

sanitare, 

rechizite/manuale, 

jucarii, transport, 

materiale cultural 

sportive, aprobata 

prin H.G 

nr.904/2014 

(lei/an/copil) 

Valoare drepturi 

imbracaminte, 

incaltaminte, 

materiale igienico 

sanitare, 

rechizite/manuale 

jucarii, transport, 

materiale cultural 

sportive, aprobata 

prin H.C.L. 

(lei/an/copil) 

1 De la 0 la 3 ani 12.00 12 366 366 

2 De la 3 la 7 ani 16.60 17 498 498 

3 De la 7 la 14 ani 16.60 17 611 611 

4 De la 14 la 18 ani 16.60 17 754 754 

5 De la 18 la 26 ani 16.60 17 844 844 

 
 Art.2. In cazul copiilor cu handicap, infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, 

cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor prevazute la articolul precedent se 

majoreaza cu 50%, cu exceptia celor pentru nevoi personale. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredintează Biroul 

Financiar Contabil si unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus.  

Art.4.  Prezenta hotarare se comunica cu: 

             - Institutia Prefectului- Judetul Bihor  

              - Biroul Financiar Contabil 

    - Unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus  

    - La dosar 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 

                      Cristian Cîmpan                                            p. SECRETAR 

                                                                                           Emanuel Dringo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6  

Hidiselu de Sus,  28 ianuarie 2021 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 


