
 

R O M Â N I A 
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PROIECT nr. 11532/ 11.11.2022 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de 

stat, la nivelul Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți, județul Călărași 
Consiliul Local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi, întrunit în ședință ordinară de lucru 

convocată la data de __noiembrie 2022, 
Având în vedere: 

- Prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 
support alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1152/2022; 
- Prevederile Ordinului nr. 5369/2022 privind aprobarea listei unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează 
Programul-pilot de acordare a unui support alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate 
pentru finanţarea programului în anul şcolar 2022-2023, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Analizând: 

- Adresa Școlii gimnaziale Iancu Rosetti nr. 2218/14.11.2022 privind modalitatea de 
acordare a suportului alimentar ce urmează a se acorda prin continuarea programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat, 

- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Roseți, înregistrat cu nr. 
11533/11.11.2022, 

- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 11534/11.11.2022, 
- Prevederile H.C.L. nr. 63 din 26.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință 
precum și a potențialului președinte de ședință pentru perioada Noiembrie-Decembrie 2022, 
Ianuarie 2023, 
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2, nr. 3, înregistrate cu nr. ___/2022, 
nr.___/2022, nr. ___/2022, 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul lOCAL AL 
COMUNEI Roseți, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 



 
 

 Art.1. (1) Se aprobă implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru  preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat,  la nivelul 
Școlii Gimnaziale ''Iancu Rosetti'' din comuna Roseți, județul Călărași.   
(2) Modalitatea de implementare a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
elevii prezenți la activitățile didactice desfășurate pe perioada cursurilor conform structurii 
anului școlar din cadrul Școlii Gimnaziale ''Iancu Rosetti'' din comuna Roseți, județul Călărași,  
va fi următoarea: 
- Suportul alimentar va consta în acordarea unui pachet alimentar în limita unei valori zilnice 
de 15 lei /beneficiar, inclusiv T.V.A., care va fi păstrat până la servire în spațiu special amenajat 
din incinta școlii în care să existe condiții adecvate de manipulare și depozitare la temperaturi 
adecvate, monitorizate și controlate. Distribuirea pachetului alimentar către beneficiarii  va avea 
următorul program: 
a) Program distribuire dimineaţa – 09.45-10.00 
b) Program distribuire după amiaza – 13.45 – 14.00 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Roseți prin aparatul de specialitate precum și directorul Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna 
Roseți, județul Călărași. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul 
Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți. 

 

 
         Primar,                                                      Avizează, 
  Nicolae RÂJNOVEANU                                               Secretar general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


