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HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocației zilnice de hrană și a cuantumului contribuției
lunare de întreținere pentru persoanele institutionalizate în Unitatea de
Asistență Medico-Socială Călinești
Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 5461/22.04.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Ordinul nr. 2126/2014 al M.M.F.P.S.P.V privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în
sistem integrat şi cantinelor sociale;
O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes
județean și local, actualizată;
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice,
republicată și actualizată;
H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi
private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte
cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice,
Art.91 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată și actualizată;
Hotărârea nr. 68/28.10.2008 privind aprobarea alocației zilnice de hrană
pentru persoanele institutionalizate în unitățile medico-sociale;
Hotărârea nr. 122/27.09.2007 privind aprobarea cuantumului contribuției
lunare de întreținere pentru persoanele institutionalizate în unitățile medicosociale;
Adresa nr. 308/22.04.2015 a U. A. M. S. Călinești;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Începând cu data de 01.05.2015 se aprobă alocația zilnică de hrană
pentru consumul colectiv din Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești
în sumă de la 16,6 lei/zi/persoană.
ART.2. Începând cu data de 01.05.2015 cuantumul contribuției lunare de
întreținere pentru persoanele instituționalizate în Unitatea de Asistență MedicoSocială Călinești este de 500lei/lună/persoană.
ART.3. Cu data adoptării prezentei, Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr.
68/28.10.2008 și respectiv nr. 122/27.09.2007 își încetează aplicabilitatea.
ART.4. Direcția Economică, Direcția Administrație Publică – Comunități
Locale și Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență
hotărârea:

Decizională va comunica

Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Unității de Asistență Medico-Socială Călinești;
Direcției Economice;
Direcției Administrație Publică – Comunități Locale.
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