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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.344   
privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii 

Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru 

ciclul gimnazial, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant 

preuniversitar de stat 

 

Consiliul  Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 Având în vedere:  

              • Adresa nr.27511 din 05.09.2022, Nota de fundamentare nr.30719 din 

29.09.2022 si Hotararea Consiliului de Administratie  nr.2/28.09.2022 a Scolii 

Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi; 

              • Referatul Biroului Administraţie Publică Locală nr.31175 din 

03.10.2022 

              • Referatul  de aprobare al primarului municipiului Husi nr.31176 din 

03.10.2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Scolii 

Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul 

gimnazial, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat; 

               • Raportul de specialitate al Biroului de Administraţie Publică Locală 

nr.31178 din 03.10.2022, 

                • Raportul  de specialitate al Compartimentului Juridic nr.31181 din 

03.10.2022, 

                • Avizul nr.352 din 04.10.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

                • Avizul nr.164 din 04.10.2022 al Comisiei pentru învăţământ, culte, 

cultura, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie; 

             • Avizul nr.215 din 04.10.2022 al Comisiei de studii, prognoze si 

programe economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 

comert; 
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      In conformitate cu : 

  -prevederile O.U.G. nr.105 din 30.06.2022 privind aprobarea continuarii 

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

din 350 unitati de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

   -prevederile art.2, alin.1, lit.c) si alin.(2) coroborate cu art.4, alin.(4) si 

alin(7) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.105 din 

30.06.2022 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui 

support alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 unitati de invatamant 

preuniversitar, aprobate prin H.G.1152/2022  ; 

   -prevederile art.129, alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.a, alin.(14) din OUG 

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

ulterioare; 

În temeiul art.139  alin.(1) coroborat cu art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aproba tipul de suport alimentar, constand in pachet alimentar, ce 

se va acorda elevilor Scolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Husi, atat pentru nivel 

primar, cat si pentru nivel gimnazial, in cadrul Programului -pilot de acordare a 

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

preuniversitar de stat.  

           Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi. 
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PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
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