
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.521/12.01.2023 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13/2023 
privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană  

pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși 
 

Având în vedere: 
  - referatul de aprobare nr.521/12.01.2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui; 

- adresa Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși nr. 10/5.01.2023; 
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Vaslui nr.523/12.01.2023; 
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia 
pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile:  
  - art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  
  - art.129 alin.(6),(7) și (9) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
            - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 175/2022 privind aprobarea majorării cuantumului 
alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși;  

în temeiul prevederilor art.182 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. - Se aprobă majorarea cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale 

Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, de la 25 lei/zi/elev, la 26 lei/zi/elev. 
   Art.2. - Majorarea este valabilă începând cu data de 01.01.2023, până la finalizarea proiectului 

„Reabilitare și modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul 
Vaslui – Cămin, Cantină”. 

   Art.3. – De la data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 175/29.09.2022 privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru 
elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, se abrogă. 

   Art.4.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului județean, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Școlii 
Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși.  

   Art.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezenta 
hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Școlii Profesionale Speciale „Sfânta 
Ecaterina” Huși și va asigura publicarea acesteia pe pagina de internet http://www.cjvs.eu - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 

                                                                                      Vaslui, ________2023 
                   PREŞEDINTE, 

       Dumitru Buzatu 
                                                                                             Avizează pentru legalitate: 
                                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                      Diana-Elena Ursulescu 
 

                                                                                       DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                                               Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                             şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                                                                   Director executiv, 
                                                                                                    Mihaela Dragomir 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 521/12.01.2023 
 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană 

pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși 
 

          I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
La această dată, este în derulare proiectul „Reabilitare și modernizare și dotare Școala 

Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui – Cămin, Cantină” prin Programul 
Operațional Regional 2014-2022. Ca urmare a acestui fapt, cei 80 elevi ai instituției, începând 
cu anul școlar 2022-2023, nu mai sunt cazați în căminul instituției și nici nu mai servesc masa 
la cantina proprie. 

Pentru rezolvarea celor două probleme, la începutul anului școlar 2022-2023, s-au găsit 
două soluții cu privire la cazarea elevilor,  precum și la asigurarea meselor zilnice. Un număr 
de 40 elevi sunt cazați la  Pensiunea „Rustica” din Huși, iar ceilalți 40 elevi sunt cazați în 5 
apartamente, a câte 8 locuri fiecare. 

Pentru asigurarea serviciilor de masă s-a găsit soluția la Colegiul Agricol „Dimitrie 
Cantemir” Huși, pentru toți cei 80 elevi. Problema care a intervenit la serviciul de asigurare a 
mesei calde, era aceea că respectivul colegiu presta acest serviciu cu 25 lei/zi. 

În conformitate cu prevederile alin.(6) ale art.129 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu alin. (7) al aceluiași articol, cuantumul alocației de hrană pentru elevi 
este de 22 lei/zi/elev. 

În vederea asigurării finanțării cu 25 lei/zi/elev a cuantumului hranei zilnice, nivel 
solicitat de Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși, se poate uzita de prevederile alin.(9) al 
art.129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că autoritatea 
deliberativă județeană poate aproba, prin hotărâre, un cuantum mai mare al limitelor stabilite 
conform prevederilor alin.(6) al art.129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Această problemă s-a rezolvat prin emiterea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.          
175/29.09.2022 prin care s-a aprobat majorarea cuantumului prețului mesei calde zilnice de la 
22 lei/zi/elev, la 25 lei/zi/elev. 

Prin adresa nr. 1.239/28.12.2022 a Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” Huși, Școala 
Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși  este înștiințată că începând cu data de 01 
ianuarie 2023, prețul meniului zilnic este de 26 lei/zi/elev. Având în vedere faptul că la această 
dată conducerea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși nu are la dispoziție o altă 
soluție de asigurare a meniului zilnic pentru cei aproximativ 80 elevi prezenți zilnic la cursuri, 
propun să majorăm cuantumul zilnic al hranei de la 25 lei/zi/elev, la 26 lei/zi/elev.  

II. Impactul socio-economic: Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși va 
avea asigurată baza legală de finanțare a serviciilor zilnice de masă pentru elevi la un nivel de 
26 lei/zi/elev. 

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2023:  
Modificarea propusă în acest proiect de hotărâre influențează partea de cheltuieli a bugetului 
local al județului Vaslui cu suma de 8.400 lei. La stabilirea acestei sume se are în vedere 
creșterea zilnică a normei de hrană cu 1 leu pentru un număr de 80 elevi, timp de 105 zile, 
până la finele anului școlar. 
           IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: abrogarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 175/29.09.2022 privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană 
pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși. 
 
 



 
           V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: la baza 
întocmirii proiectului de hotărâre a stat solicitarea Școlii Profesionale Speciale „Sfânta 
Ecaterina” Huși nr. 10/5.01.2023. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: După adoptare, hotărârea se va comunica, prin intermediul 
secretarului general al județului Vaslui, Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Școlii Profesionale 
Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, ulterior comunicării la Intituția Prefectului – Județul Vaslui, hotărârea se va 
publica pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.   

VIII. Concluzii, constatări, propuneri: 
   Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta 
Ecaterina” Huși, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în vederea adoptării în prima ședință 
ordinară a autorității deliberative județene. 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.523/12.01.2023 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului  
alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși 

 
 

În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Direcţia Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării de la 25 
lei/zi/elev, la 26 lei/zi/elev a cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii 
Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși și a constatat următoarele: 
  a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/educație/modificarea cuantumului alocației de hrană pentru 
copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ 
special sau de masă, ca urmare a solicitării înaintate de Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina” Huși cu adresa nr. 10/5.01.2023; 
   b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Propunerea de modificare a 
cuantumului alocației de hrană pentru cei 80 elevi ai Școlii Profesionale Speciale „Sfânta 
Ecaterina” Huși, de la 25 lei/zi/elev, la 26 lei/zi/elev, are o influență în bugetul local al 
județului Vaslui, până la finele anului școlar 2022-2023 de 8.400 lei ( 80 elevi x 1 lei/zi x 
105 zile). 
    c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se pun în aplicare prevederile Legii nr. 
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
    d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului:  abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 175/29 septembrie 
2022 privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii 
Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși. 
 Ținând seama de cele precizate mai sus, propun analiza și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației de 
hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huși, în plenul 
Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 

Director executiv, 
 

Țuțuianu Mircea 
 






