
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Privind: aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din comuna Liești, jud. Galați 

 

_________________________________________________________________________________ 

        Inițiator – Boț Iulian - primarul comunei Liești, județul Galați   

        Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului de hotarâre: ;   15423/28.112022 

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară cu caracter de din 

data de 28 noiembrie 2022. 

Având in vedere prevederile: 

- referat de aprobare   a  inițiatorului, înregistrat  cu  nr. 15423/28.112022; 

- raportul  Compartimentului Achiziții Publice – Proiecte Dezvoltare din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Liești înregistrat  cu  nr. 15424/28.112022; 

- avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local  al  comunei Liești. 

- art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- Dispozitiei nr.442 din 25.11.2022 privind aprobarea Normelor procedurale interne privind 

achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare; 

- art. 1   alin. (2) lit. c) din Legea privind transparenta decizională în admnistrația publică nr. 

52/2003, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; 

- Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

- NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022 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 350 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat 

- HOTĂRÂRE nr. 1362 din 9 noiembrie 2022 pentru repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în 

bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale n vederea 

finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 

450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 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 

- art. 129 alin. (2) lit. "a" din  OUG nr. 57/2019 Partea I privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 136 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 Partea I privind  

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

adoptă prezenta  
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H O T Ă R Â R E: 
  

Art. 1 Se aprobă implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preșcolarii şi elevii din 450 de unități de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din comuna Liești, județul Galați.  

Art. 2 În anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării cursurilor, preșcolarilor şi elevilor 

din cadrul Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae din Liești, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport 

alimentar constând într-o masă caldă în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa 

pe valoarea adăugată. 

Art. 3 Finanțarea Programului-pilot în perioada desfăşurării cursurilor preşcolarilor şi 

elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae, în anul şcolar 2022-2023, se realizează din 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor prin bugetul local. 

Art. 4 Valoarea finanțării va fi suplimentată din veniturile proprii ale bugetului local al 

comunei Liești în cazul creșterii, în perioada aplicării Programului-pilot, a numărului de 

preşcolari/elevi beneficiari din cadrul Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae din Liești, jud. Galați. 

Art. 5 Atribuirea contractului de achiziție publica de furnizare/servicii se va face conform 

prevederilor Legii nr. 98/2006 a achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv a prevederilor dispoziției nr. 442/25.11.2022 privind aprobarea Normelor procedurale 

interne privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

Art. 6 Prezenta  hotărâre  se comunică Instituției  Prefectului Județul  Galați în vederea 

exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Liești și se aduce la cunoștință publică prin 

grija secretarului general al comunei Liești. 

 
  

 Inițiator, 
 

 Primar, 

          BOȚ IULIAN 
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REFERAT  DE  APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  
Privind: aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din comuna Liești, jud. Galați 
 

 

În conformitate cu: 

- Ordonanța de Urgență nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului- pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat; 

- Hotărârea de Guvern 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 

- Dispoziția primarului 442/25.11.2022 privind aprobarea Normelor procedurale interne 

privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice  

- Urmare a adresei Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae Liești nr. 2690/23.11.2022 prin care se 

propune tipul de suport alimentar, constand in masa calda in regim de catering, în limita de 

15 lei/zi/beneficiar, inclusiv TVA, pentru un numar de 361 prescolari si elevi.  

Avand  în  vedere  cele expuse mai sus, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

comunei Liești, proiectul de hotarare privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare 

a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 

stat, la nivelul Școlii Gimnazale „Sfântul Nicolae” din comuna Liești, jud. Galați 

 

Primar, 

BOȚ IULIAN 
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Nr. 15423/28.112022 
 



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  
Privind: aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din comuna Liești, jud. Galați 

 

 Procedand în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. „a” din OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ si constatând solicitarea initiatorului proiectului de hotarare privind aprobarea 

implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 

450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din 

comuna Liești, jud. Galați, apreciez propunerea ca temeinica si oportuna. 

 

 În conformitate cu: 

• Ordonanța de Urgență nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului- pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat; 

• Hotărârea de Guvern nr. 1154/2022 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 

 

Urmare a adresei Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae Liești nr. 3209/14.11.2022 se propune 

tipul de suport alimentar, constand în masăp caldă în regim de catering, în limita de 15 

lei/zi/beneficiar, inclusiv TVA, pentru un numar de 361 prescolari si elevi.  

 

În acest sens supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului local al comunei Liești proiectul 

privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii 

Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din comuna Liești, jud. Galați, în forma prezentată acesta fiind 

necesar și oportun. 

 

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Liești, se încadrează în condițiile de formă 

și fond cerute de lege. 

 

 

 

Consilier achiziții publice, 

Necula Adrian 
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