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H O T A R A R E 

 

 

Priveste: acordarea unor drepturi pentru copii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale 

scolarizati in unitatile de invatamant de masa de pe raza municipiului Alexandria 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere: 

- expunerea de motive nr. 16566/18,06,2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 16567/18,06,2015 al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 

si Directiei Administratie Publica Locala; 

- adresa nr. 4997/03.06.2015 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

- adresa nr. 5386/18.06.2015 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile art. 26 din Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 

5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru 

copii, elevii si tinerii cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa; 

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor prevazute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului; 

- prevederile art. 51, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”b” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederile art. 45, alin. (1) si art.115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

Art. 1. Se aproba acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru copii, elevii si tinerii cu cerinte 

educationale speciale integrati in invatamantul de masa de pe raza municipiului Alexandria, aflati in 

familii, in cuantum de 16,60 lei/zi/copil/elev/tanar si se acorda incepand cu anul 2015. 

Art. 2. Se aproba cuantumul pentru asigurarea de imbracaminte, incaltaminte, materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive pentru 



copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant de masa din 

municipiul Alexandria, aflati in familii, si se acorda incepand cu anul 2015, dupa cum urmeaza: 

 

Art. 3. Se aproba Procedura de depunere si aprobare a cererilor pentru acordarea alocatiei 

zilnice de hrana si pentru asigurarea de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive  pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte 

educative speciale scolarizati in sistemul de invatamant de masa conform Anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite, Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman si tuturor unitatilor de invatamant 

din municipiul Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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Categoria de beneficiari 

Valoarea drepturilor imbracamintei, incaltamintei, materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale 

cultural-sportive conform H.G. nr. 904/2014 

(lei/an/copil/elev/tanar) 

Grupe de varste 

De la 3 pana la 

7 ani inclusiv 

De la 7 pana la 

14 ani inclusiv 

De la 14 pana 

la 18 ani 

inclusiv 

De la 18 pana 

la 26 ani 

inclusiv 

Elevii cu deficiente C.E.S 

integrati in scoala publica 

(invatamant de masa) 

 

498,00 

 

611,00 

 

754,00 

 

844,00 



 

ALEXANDRIA 

Nr. 185 din 25 iunie 2015 

 


