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 PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 64 

Privitor la :  aprobarea  tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și 

elevilor Şcolii Gimnaziale Păușești Otăsău din comuna Păușești în cadrul 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 

350 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

 

 

Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 

în data de 29.11.2022 , la care participă un număr de … consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.61/2022, domnul  consilier Nedelcu Constantin-

Claudiu a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub  

nr.7210/14.11.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.7211/14.11.2022, 

prin care se propune aprobarea  tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și 

elevilor Şcolii Gimnaziale Păușești Otăsău din comuna Păușești în cadrul 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 

350 de unități de învățământ preuniversitar de stat; 

 - Hotărârea nr.25/14.11.2022 a Consiliului de administrație al Școlii 

Gimnaziale Păușești-Otăsău, privind  aprobarea  tipului de suport alimentar acordat 

preșcolarilor și elevilor Şcolii Gimnaziale Păușești Otăsău din comuna Păușești în 

cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat;  

- adresa Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău nr. 1271/14.11.2022, înregistrată 

sub nr.7209/14.11.2022,  prin care se comunică propunerea privind tipul de suport 

alimentar precum și modalitatea de distribuire a acestuia elevilor și preșcolarilor 

Şcolii Gimnaziale Păușești Otăsău; 

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. , 

întocmit de secretarul general al comunei; 

-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 

Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordinul ministrului educației nr.6190/2022 pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului educatiei nr. 5.369/2022 privind aprobarea listei 



unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si a unitatilor-pilot 

în care se implementeaza Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, 

numarul de beneficiari si sumele alocate pentru finantarea programului in anul scolar 

2022-2023; 

-  art. 2, alin.(1) și alin.(5), art.4  din Hotărârea Guvernului nr.1152/2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare 

a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant 

preuniversitar de stat,  

- art.1, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. a), alin.14 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din  Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă tipul de suport alimentar constând în masă caldă în regim 
catering, care se acordă preșcolarilor și elevilor Şcolii Gimnaziale Păușești Otăsău din 

comuna Păușești, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 

valoarea adăugată, pentru anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării cursurilor,  

în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 

 Art.2. Primarul comunei Păușești, prin  compartimentului contabilitate, resurse 

umane și achiziții publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 

primarului comunei Păușești, Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău si va fi adusa la 

cunoştinţa publica prin afişare și publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

                                                                                  Păușești: 22.11.2022 
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                Primar,               Contrasemnează pentru legalitate,      

           Cătălin AVAN                        Secretar general comună, 
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