
  

              
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor din Școala 
Profesională Căzănești în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 SEPTEMBRIE 
2020,  
  Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.5002 din 01.09.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa Școlii Profesionale nr. 1523/01.09.2020 înregistrată la Primăria orașului Căzănești sub 

nr.4983 din 01.09.2020; 
Examinând: 
- raportul nr. 5035 din 03.09.2020 al Compartimentului Achiziţii Publice, Investiţii şi Protecţia 

Mediului;  
- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi social-

culturale, culte, sport nr. 5431 din 21.09.2020; 
În conformitate cu: 
- prevederile Ordonanței de urgență nr.9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a 

unui suport alimentar  pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 
- prevederile art.2 alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2020 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 
150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

În temeiul art.129 alin.(14) și ale art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă tipul de suport alimentar, constând în pachet alimentar, ce se va acorda 
preșcolarilor și elevilor ce participă la activitățile didactice din cadrul Școlii Profesionale Căzănești, 
pentru toate ciclurile de învățământ, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 

Art.2. Prezenta  hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești precum și de 
Compartimentul Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului și transmisă Școlii Profesionale 
Căzănești prin grija secretarului general al localității. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 

                 STELIAN TRAIAN                                        OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, astfel:  

13voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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