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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cuantumului maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la 

îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi sumele de bani pentru 

nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru 

mamele protejate în centre maternale 

 
 

          Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 12153/27.07.2022 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate 

comun al Serviciului Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ și 

Direcției Economice nr. 22414/07.09.2022, raportul Serviciului Juridic nr. 

22618/08.09.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza art. 129, alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, H.G. nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor 

minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 

igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, 

precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-

a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, 

precum şi pentru mamele protejate în centre maternale; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b),  art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă cuantumul maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la 

îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, 

pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un 

serviciu public de tip rezidenţial precum şi pentru mamele protejate în centre 

maternale, conform anexelor 1-4 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2 - Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Nr. ________                         Adoptată la data de ___________2022 

 

 

        PREȘEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                         SECRETAR GENERAL  

                                                            AL JUDEȚULUI 

         

DORIN-COSMIN VASILE                           CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 



 

Nr. 12153/27.07.2022 

 

 

 

                          PREȘEDINTE, 

                           DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor aferente 

drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi 

sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care     

s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip 

rezidenţial precum şi pentru mamele protejate în centre maternale 
 

 

Conform prevederilor art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, 

mamele protejate şi copiii acestora din centre maternale au dreptul la hrană, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi sume de bani pentru nevoi 

personale. 

 

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, 

materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive 

se stabileşte în funcţie de vârsta şi nevoile copilului, prin hotărâre a consiliului 

judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, 

după caz, a organului de conducere al organismului privat acreditat. 

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (3), în cazul copiilor cu dizabilităţi încadraţi 

în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în 

condiţiile legii, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 

50%. 
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Anexa la H.G. nr. 838/2022 stabilește limitele minime de cheltuieli aferente 

drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi sumele 

de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial precum şi 

pentru mamele protejate în centre maternale. 

Prin Hotarârea nr. 173/30.07.2015 a Consiliului Județean Dolj, în conformitate 

cu prevederile H.G. 904/2014, a fost aprobat cuantumul cheltuielilor aferente 

drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, 

jucării, transport pentru beneficiarii centrelor rezidențiale subordonate Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, începând cu anul 2015.  

Prin H.G. nr. 838/2022 a fost abrogată H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea 

limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) 

din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Față de cele prezentate, propunem stabilirea, prin hotărâre a Consiliului 

Județean Dolj, a cuantumului cheltuielilor aferente drepturilor la 

îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi sumele de bani 

pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o 

măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial 

precum şi pentru mamele protejate în centre maternale,                             

conform anexelor 1-4. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Director General, 

Florin Stancu 
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Anexa nr.1 la Referatul nr. 12153/27.07.2022 

 

Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, 

jucarii, transport pentru copiii fara dizabilitati, beneficiari ai centrelor rezidentiale subordonate Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu anul 2022. 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

0-2 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

3-6 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

7-13 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

14-17 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/TANAR 

18-26 ANI) 

1 CAZARMAMENT 390 390 390 390 390 

2 MATERIALE IGIENICO-

SANITARE 

1560 559 624 715 715 

3 RECHIZITE 0 195 390 390 390 

4 ECHIPAMENT 780 1170 1170 1300 1300 

5 JUCARII 111 91 - - - 

6 TRANSPORT - - 455 455 455 
 CUANTUMUL TOTAL AL 

CHELTUIELILOR 

(LEI/AN/COPIL/TANAR) 

2841 2405 3029 3250 3250 

       

 

Director General, 

Florin Stancu 

 

 



 

Anexa nr.2 la Referatul nr. 12153/27.07.2022 

 

Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, 

jucarii, transport  pentru mamele protejate in centrul maternal subordonat Directiei Generale de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu anul 2022. 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE DREPTURI 

(LEI/AN/PERSOANA) 

1 CAZARMAMENT 234 

2 MATERIALE IGIENICO-

SANITARE 

390 

3 RECHIZITE 325 

4 ECHIPAMENT 1040 

5 JUCARII - 

6 TRANSPORT - 
 CUANTUMUL TOTAL AL 

CHELTUIELILOR 

(LEI/AN//PERSOANA) 

1989 

   

 

 

Director General, 

Florin Stancu 

 



Anexa nr.3 la Referatul nr. 12153/27.07.2022 

 

Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, 

jucarii, transport pentru copiii cu  dizabilitati, beneficiari ai centrelor rezidentiale subordonate Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu anul 2022. 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

0-2 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

3-6 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

7-13 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

14-17 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/TANAR 

18-26 ANI) 

1 CAZARMAMENT 390 390 390 390 390 

2 MATERIALE IGIENICO-

SANITARE 

1560 1950 2340 2990 2990 

3 RECHIZITE - 228 325 325 325 

4 ECHIPAMENT 871 1105 1105 1105 1170 

5 JUCARII 104 104 104 - - 

6 TRANSPORT - - 520 520 520 
 CUANTUMUL TOTAL AL 

CHELTUIELILOR 

(LEI/AN/COPIL/TANAR) 

2925 3777 4784 5330 5395 

       

 

 

Director General, 

Florin Stancu 

 



Anexa nr.4 la Referatul nr. 12153/27.07.2022 

 

Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, 

jucarii, transport pentru adulti cu dizabilitati, beneficiari ai centrelor rezidentiale subordonate Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, valabile incepand cu anul 2022. 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE DREPTURI 

(LEI/AN/PERSOANA) 

1 CAZARMAMENT 520 

2 MATERIALE IGIENICO-

SANITARE 

2990 

3 RECHIZITE 260 

4 ECHIPAMENT 1300 

 JUCARII - 

5 TRANSPORT - 
 CUANTUMUL TOTAL AL 

CHELTUIELILOR 

(LEI/AN//PERSOANA) 

5070 

   

 

 

Director General, 

Florin Stancu 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE LOCALĂ SECRETARIAT 

Serviciul Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

NR.  22414/07.09.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al cheltuielilor 

aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi 

sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a 

stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial 

precum şi pentru mamele protejate în centre maternale 
 

 

La 1 iulie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 838/29.06.2022 

privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la 

îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, 

pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un 

serviciu public de tip rezidențial, precum şi pentru mamele protejate în centre 

maternale. 

 Prin Hotărârea nr. 173/30.07.2015 a Consiliului Județean Dolj, în conformitate 

cu prevederile H.G. nr. 904/2014, a fost aprobat cuantumul cheltuielilor aferente 

drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, echipament, jucării, 

transport pentru beneficiarii centrelor rezidențiale subordonate Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, începând cu anul 2015. 

 La art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 838/29.06.2022 se prevede că: 

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 763 din 21 octombrie 2014.” 

 Anexa la H.G. nr. 838/2022 stabilește limitele minime de cheltuieli aferente 

drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum şi sumele de 

bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial precum şi pentru mamele 

protejate în centre maternale. 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie 

specială, mamele protejate şi copiii acestora din centre maternale au dreptul la hrană, 
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îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive precum şi sume de bani pentru nevoi personale. 

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, 

materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive se 

stabileşte în funcţie de vârsta şi nevoile copilului, prin hotărâre a consiliului judeţean, 

respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, a 

organului de conducere al organismului privat acreditat. 

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (3), în cazul copiilor cu dizabilităţi încadraţi 

în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în condiţiile 

legii, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50%. 

Cuantumul maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, 

încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 

materiale cultural-sportive precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru 

copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu 

public de tip rezidenţial precum şi pentru mamele protejate în centre maternale este 

prezentat în anexele nr. 1, 2, 3 și 4. 

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem spre aprobare stabilirea 

cuantumului maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, 

materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-

sportive precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru 

care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial 

precum şi pentru mamele protejate în centre maternale. 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV    DIRECTOR EXECUTIV 

 

 

ADRIANA CRISTINA VĂRGATU                                     MARIAN MECU   

 

 

 

 

                     Întocmit 

 

Adela Cimpoeru  

     

 Constantin Șerban 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală    VIZAT 

Nr.22618/08.09.2022        DIRECTOR EXECUTIV 

                          Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim  

al cheltuielilor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-

sanitare, rechizite/manual, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum și sumele 

de bani pentru nevoi personale, pentru copii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele 

protejate în centre maternale 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al cheltuielilor aferente 

drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive precum și sumele de bani pentru nevoi 

personale, pentru copii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-

un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind aprobarea cuantumului maxim al 

cheltuielilor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manual, jucării, transport, materiale cultural-sportive precum și sumele de bani 

pentru nevoi personale, pentru copii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție 

specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în 

centre maternale; 

 

2) 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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

 

- art. 129 alin.(1), alin (2), alin.(3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



- Hotărârea Guvernului Nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de 

cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, 

rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru 

nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un 

serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b),  art. 182 alin.(1)  și art.196 alin.(1), lit. a) din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

                    

                                                 Întocmit            

                                       Consilier juridic            

                                                                                 Alin Maria  
 
 
 
 



Anexa nr. 1  

la Hotărârea nr. _______ 

 

Cuantumul maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, 

echipament, jucării, transport pentru copiii fără dizabilități, beneficiari ai centrelor rezidențiale subordonate Direcției 

Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Dolj, valabile începând cu anul 2022 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

0-2 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

3-6 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

7-13 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

14-17 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/TANAR 

18-26 ANI) 

1 CAZARMAMENT 390 390 390 390 390 

2 MATERIALE IGIENICO-SANITARE 1560 559 624 715 715 

3 RECHIZITE 0 195 390 390 390 

4 ECHIPAMENT 780 1170 1170 1300 1300 

5 JUCARII 111 91 - - - 

6 TRANSPORT - - 455 455 455 
 CUANTUMUL TOTAL AL 

CHELTUIELILOR 

(LEI/AN/COPIL/TANAR) 

2841 2405 3029 3250 3250 

       

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2  

la Hotărârea nr. _______ 

 

Cuantumul maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, 

echipament, jucării, transport pentru mamele protejate in centrul maternal subordonat Direcției Generale de Asistenta 

Sociala si Protecția Copilului Dolj, valabile începând cu anul 2022 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE DREPTURI 

(LEI/AN/PERSOANA) 

1 CAZARMAMENT 234 

2 MATERIALE IGIENICO-SANITARE 390 

3 RECHIZITE 325 

4 ECHIPAMENT 1040 

5 JUCARII - 

6 TRANSPORT - 

 CUANTUMUL TOTAL AL CHELTUIELILOR 

(LEI/AN//PERSOANA) 
1989 

   

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  

la Hotărârea nr. _______ 

 

Cuantumul maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, 

echipament, jucării, transport pentru copiii cu  dizabilități, beneficiari ai centrelor rezidențiale subordonate Direcției 

Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Dolj, valabile începând cu anul 2022 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

0-2 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

3-6 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

7-13 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/COPIL 

14-17 ANI) 

VALOARE 

DREPTURI 

(LEI/AN/TANAR 

18-26 ANI) 

1 CAZARMAMENT 390 390 390 390 390 

2 MATERIALE IGIENICO-SANITARE 1560 1950 2340 2990 2990 

3 RECHIZITE - 228 325 325 325 

4 ECHIPAMENT 871 1105 1105 1105 1170 

5 JUCARII 104 104 104 - - 

6 TRANSPORT - - 520 520 520 
 CUANTUMUL TOTAL AL 

CHELTUIELILOR 

(LEI/AN/COPIL/TANAR) 

2925 3777 4784 5330 5395 

       

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4  

la Hotărârea nr. _______ 

 

Cuantumul maxim al cheltuielilor aferente drepturilor la cazarmament, materiale igienico-sanitare, rechizite, 

echipament, jucării, transport pentru adulți cu dizabilități, beneficiari ai centrelor rezidențiale subordonate Direcției 

Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Dolj, valabile începând cu anul 2022 

 

NR 

CRT. 

DREPTURI VALOARE DREPTURI 

(LEI/AN/PERSOANA) 

1 CAZARMAMENT 520 

2 MATERIALE IGIENICO-SANITARE 2990 

3 RECHIZITE 260 

4 ECHIPAMENT 1300 

5 JUCARII - 

6 TRANSPORT - 
 CUANTUMUL TOTAL AL CHELTUIELILOR 

(LEI/AN//PERSOANA) 
5070 

   

 

 




