
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 19 

din  27  ianuarie 2022 

 

privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte 

cu dizabilități și persoanelor vârstnice beneficiare de cantină socială, de la 12 lei/zi/persoană 

la 16,6 lei/zi/persoană 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 92502/12202DAS/21.12.2021 inițiat de Primar prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice 

de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice beneficiare de 

cantină socială, de la 12 lei/zi/persoană la 16,6 lei/zi/persoană; 

b) Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, contencios administrativ și administrație 

publică locală  nr. 88692/09.12.2021,  

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș; 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 3 din HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență 

socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor 

vârstnice; 

 Art. 61 alin. 1 și 3 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, actualizată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Art. 3 lit. a, art. 4 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

 Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, 

 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. 

(1) lit. „a”  și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș TE : 

 

Art. 1 Se aprobă majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 

dizabilități și persoanelor vârstnice beneficiare de cantină socială, de la 12 lei/zi/persoană la 16,6 

lei/zi/persoană. 

 

    Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

 

 



 

Art. 3   În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate.                                                              

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

                                                    Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  19  voturi  „pentru”  și 2 voturi „abtinere” )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


