
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI     
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană  

pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ preuniversitar speciale  
ale Sectorului 1 Bucureşti 

  
 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de 
specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a 
Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1; 

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu 
şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al 
Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea 
nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
instituţiile publice de asistenţă socială; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
119/23.04.2008 privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile de învăţământ preuniversitar speciale ale Sectorului 
1 Bucureşti; 

Văzând solicitarea înaintată de Şcoala Specială nr. 10, înregistrată la 
Registratura Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor 
Sanitare Publice – Sector 1 sub  nr. 2748/23.03.2012; 
 În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  
HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 
 Art.1. Se aprobă majorarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective în unităţile de învăţământ preuniversitar speciale ale Sectorului 1 (Grădiniţa 
de hipoacuzici nr. 65, Şcoala Specială nr. 7, Şcoala Specială nr. 8, Şcoala Specială nr. 
10 şi Şcoala Specială de surzi nr. 1) de la 8 la 20 lei pe zi pentru un copil. 
 
 Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri de consiliu, orice prevedere contrară 
îşi încetează aplicabilitatea. 
 



 

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1, directorii unităţilor de 
învăţământ menţionate la art. 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                       
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
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