
ROMÂNIA            Avizat de legalitate                  
JUDEŢUL SĂLAJ                    Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                 Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic 
"Cserey-Goga" Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 

aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul local al Comunei Crasna, județul Sălaj; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului cu nr....   raportul compartimentului de resort al aparatului de 
specialitate al primarului cu nr..... și avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Luând în considerare: 
- adresa cu nr.3036/18.11.2022 a directorului Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna, județul Sălaj; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată. 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului educației nr.6190/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului educației nr.5369/2022 privind aprobarea listei unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor și a unităților  - pilot în care se implementeaaă Programul – pilot de acordare 
a unui suport alimentar, numărul de beneficiari și sumele alocate pentru finanțarea în anul școlar 2022-
2023; 
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 105/2022 din 30 iunie 2022 privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare: 
- prevederile art.2 alin.(5) din H.G. nr.1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării 
Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit a),  art. 139 alin. 1, alin. 3 lit g), 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă tipul de suport alimentar, constând în masă caldă, în regim catering, ce se va 
acorda preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic "Cserey- Goga  " Crasna, județul Sălaj, în cadrul 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanta de Urgență  a Guvernului nr. 
105/2022. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Crasna. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Prefectura Judeţului Sălaj; 
- Primarul Comunei Crasna; 
- Compartimentul buget-contabilitate-resurse umane; 
- Compartimentul achiziții publice 
- Monitorul oficial local; 
- Dosar şedinţă. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 
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REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Liceului Tehnologic 
"Cserey-Goga" Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 

aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 2022, cu modificările și completările ulterioare 
 
 Având în vedere: 
- adresa cu nr.3036/18.11.2022 a directorului Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” 
Crasna, județul Sălaj; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 105/2022 din 30 iunie 2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare: 
- prevederile art.2 alin.(5) din H.G. nr.1152/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 
privind aprobarea continuării Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 
- Ordinul ministrului educației nr.6190/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului educației nr.5369/2022 privind aprobarea listei unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor și a unităților - pilot în care se implementeaaă 
Programul – pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari și sumele 
alocate pentru finanțarea în anul școlar 2022-2023; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată . 

 

PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
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RAPORT 
Privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor 

Liceului Tehnologic "Cserey-Goga" Crasna, județul Sălaj, în cadrul continuării 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 

450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, aprobat prin O.U.G. nr. 105 / 
2022, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Prin  adresa cu nr.3036/18.11.2022 a directorului Liceului Tehnologic ”Cserey- 
Goga” Crasna, județul Sălaj, informează despre faptul că în ședința Consiliului de 
administrație din data de 18.11.2022, s-a stabilit că, în conformitate cu prevederile 
normelor metodologice, la nivelul unității să fie acordată  tipului de suport alimentar 
constând în masa caldă, în regim de catering. 

 Prevederile art.2 alin.(5) din H.G. nr.1152/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 
privind aprobarea continuării Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat dispun 
astfel: 

” La solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de 
administraţie, ordonatorul principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ - 
teritoriale a municipiului supune aprobării consiliului local diferenţierea tipului de 
suport alimentar pe niveluri de învăţământ, în funcţie de specificul unităţii de învăţământ 
dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar 
al elevilor sau de alţi factori obiectivi.” 

În baza celor prezentate și  în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. 
(7), lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de 
hotărâre. 

 
VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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