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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Aleșd nr. 42/2016 

privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al 

Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor 

şi al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de proceduri 

care se va aplica în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice 

 

 
 
Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 554 din 23.01.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 431 din 18.01.2018 şi 

de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social; 

În baza art. 36 alin(2) lit.d, alin(6) lit.a pct. 2 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 

HOTARĂŞTE 
 
 

Art.I Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 42 din 27 septembrie 

2016, privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei 

sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor şi al Centrului 

de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de proceduri care se va aplica în cadrul 

Centrului de zi pentru persoane vârstnice, respectiv Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare al Cantinei sociale,  se modifică după cum urmează: 

“Art. 7 Activitatea autofinanțată, se modifică astfel: 

1.Primul paragraf de la alineatul 6, se modifică și va avea următorul conținut: 

“-pentru nunți – se va folosi un preț de minim 90 lei/meniul/persoană”; 

2.Paragraful 3 de la alineatul 6, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“-pentru parastase, botezuri, banchete și alte evenimente, se va folosi un adaos 

comercial de 100%”; 

2.Paragraful 5 de la alineatul 6, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“-pentru persoanele, altele decât cele asistate, care vor servi masa de prânz în regim de 
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abonat sau nu, prețul unui meniu mare va fi de 11 lei + 1 leu casorela, în cazul în care 

nu se servește masa la cantină și este luată acasa în casorelă, iar prețul unui meniu mic 

va fi de 7 lei + 1 leu casorela, în cazul în care nu dorește să servească masa la 

cantină.”   

3.După paragraful 6 se introduce un nou paragraf, cu nr. 7, cu următorul conținut: 

“-alocația de hrană pentru beneficiarii (asistați – pensionari) Cantinei sociale, va fi de 7 

lei” 

Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează şef SPAS, prin 

responsabil cantina socială.  

Art.III Prezenta se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -şef serviciu SPAS 

  -dir. Cantina 

 

 

 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                           KAJANTO PAUL                           
                                                                                               
         CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleşd, 30 ianuarie 2018 
Nr. 8 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


