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Judetul Caras Severin                                                                  

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                                     

-Consiliul  Local –       

                      

HOTARARE 

privind  aprobarea  acordarii unui suport alimentar pentru prescolarii si  elevii  

Scolii  Gimnaziale „ Dr. Ion  Sirbu „ din  Eftimie  Murgu 

          

   Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , judeţul Caras-Severin, întrunit în şedinţa 

ordinară din data 27.10.2022 ; 

 Vazand: -  referatele de avizare a comisiilor de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Eftimie Murgu; 

- raportul compartimentului de asistenţă socială  al Primăriei comunei Eftimie 

Murgu; 

Având în vedere: 

- prevederile O.U.G. nr105/2022 privind aprobarea continuarii Programului 

– pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si  elevii din 350 de unitati 

de invatamant preuniversitar de stat,  

- Hotararea  Guvernului nr. 1152/2022 pentru  aprobarea  Normelor   

metodologice de  aplicare a prevederilor OUG 105/2022 privind aprobarea continuarii 

Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si  elevii din 

350 de unitati de invatamant preuniverstitar de stat,   

          

         In  temeiul   art.  129  alin  1  alin . 2 lit.d , alin.7 lit. „a” , art. 139 alin.1, alin. 3 

lit.”a” din  O.U.G.  nr. 57/2019  privind  Codul  Administrativ , cu modificarile si 

completarile ulterioare,   

                                                          HOTARASTE 

 

         Art. 1  Se aproba acordarea suplimentului alimentar , sub forma de masa calda , in 

regim de catering , servita in sala de clasa , pentru elevii prezenti la cursuri , in limita 

unei valori zilnice de 15 lei / beneficiar  , TVA inclus , pentru prescolarii si elevii Scolii 

Gimnaziale Dr. Ion Sirbu  din  Eftimie  Murgu , incepand cu data de 1 noiembrie 2022. 

        Art. 2 Suportul alimentar se  acorda in limita sumelor alocate de  guvern prin  

O.U.G.  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. 3 Prezenta hotărâre se comunică  primarului UAT, Institutiei Prefectului – 

judeţul Caras-Severin, Scolii Gimnaziale Dr. Ion Sirbu  din  Eftimie  Murgu si se aduce 

la cunoştinţă publică, prin afişare, la sediul Primăriei Eftimie Murgu. 
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