
HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de 
hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si 

private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor 
adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice. Hotarare nr. 903/2014 

 
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 21 octombrie 2014  
 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. V din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative,  
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
Art. 1 
(1) Nivelul minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din 
institutiile si unitatile publice de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, 
persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice se stabileste potrivit nivelurilor 
prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  
(2) Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocatia zilnica de hrana se suporta din 
aceleasi fonduri din care sunt finantate institutiile si unitatile publice de asistenta sociala.  
 
Art. 2 
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2015.  
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari alocatia zilnica de hrana 
pentru consumurile colective din institutiile si unitatile private de asistenta sociala se 
stabileste cel putin la nivelul prevazut in anexa pentru institutiile publice de asistenta 
sociala. 
 
Art. 3 
In limita bugetelor aprobate, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor pot 
aproba, prin hotarare, la propunerea directiilor generale de asistenta sociala si protectia 
copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenta sociala, un cuantum al alocatiei de 
hrana mai mare decat cel stabilit prin prezenta hotarare.  
 
Art. 4 
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 
421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru 
consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.  
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ANEXA 
 

NIVELURILE 
alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile 
publice de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 

dizabilitati si persoanelor varstnice  
 

 

 Nr. crt.  Instituţia publică de asistenţă socială 

Nivelul 

alocaţiei 

zilnice de 

hrană ‐ lei/zi 

şi persoană

  A.  INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI 

   1.  Instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi  16,6 

  B.  INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE 

   1.  Cămine pentru persoane vârstnice  16,6 

   2.  Cantine de ajutor social  12,0 

 
  3.  Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate 

persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilităţi 

16,6 

  C.  INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO‐SOCIALĂ  16,6 
 


