
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMARUL COMUNEI  RĂUCEŞTI
PROIECT    H O T Ă R Â R E nr.  57 / 2022  

privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 1 Răucești
și Şcolii Profesionale Oglinzi în cadrul „Programului -pilot de acordare a unui suport

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, judeţul Neamţ;
Analizând adresa 1.387 din 22.09.2022 transmisă de Școala Gimnazială Nr. 1 Răucești,

precum și adresa nr. 2.281 din 23.09.2022 transmisă de Școala profesională Oglinzi, cu referire
la  furnizare și  distribuție  pachet  alimentar în cadrul  „Programului  – pilot  de acordare a unui
suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 unitati de invatamant preuniversitar de stat”
pentru  Scoala  Gimnaziala  Raucesti,  aprobat  prin Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.
105/2022”; 

Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul

comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 10.243 din 09.09.2022;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 10.262 din 09.09.2021;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;  
-  art.  3  și  4  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,
Având în vedere:
- art. 4 alin. (4) din  NORME 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 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar
de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.152 din 16 septembrie 2022; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) și alin. (14) din Ordonanță de Urgență
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de avizul Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit.
c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul  dispoziţiilor  art.  139 alin.  (1),  coroborat  cu  art.196  alin.  (1)  lit.  a)  din
Ordonanță de Urgență nr.  57 din  3 iulie 2019 privind Codul  Administrativ,  cu modificările  și
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.- Se aprobă tipul de suport alimentar, constând în pachet alimentar, ce se va acorda

elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Răucești și Școlii Profesionale Oglinzi în cadrul „Programului -pilot
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat”. 

Art.2.- Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                         Iniţiator,                                                          AVIZAT    



                         PRIMAR                                                    pentru legalitate
               Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                Vasile VIERU

SEPTEMBRIE 2022
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