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              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

  

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor 

Școlii Gimnaziale nr.1 Leșu, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul 

gimnazial, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 

 

 Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

extraordinară, în data 30.09.2022, în prezența a 9 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3419 din 26.09.2022 al Primarului comunei Leșu, 

cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

- Raportul de specialitate nr. 3420 din 26.09.2022 întocmit de compartimentul 

Achiziții Publice ”; 

 -Adresa nr. 2132 din 26.09.2022 a Școlii Gimnaziale nr.1 Leșu înregistrată 

la Primăria comunei Leșu la nr. 3405 din 26.09.2022; 

- Avizul favorabil nr. 3475/30.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 2, art. 4 alin.(2)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de de învățământ 

preuniversitar de stat; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2022 pentru 

modificarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 300 de unități de de învățământ preuniversitar de stat, precum și 

modificarea art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune; 

- prevederile art. 2 alin.(1) lit (c, alin. (2), art. 4 alin (1) – (5) din Anexa la 

Hotătârea de Guvern nr. 1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 350 de unități de de învățământ preuniversitar de stat 

  

În temeiul   prevederilor art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a),  

art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă tipul de suport alimentar, constând în pachet alimentar, care 

se va acorda preșcolarilor și elevilor elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Leșu, atât pentru 

nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului-pilot de acordare 

a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării 

oficiale către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  

primarialesu.ro la secţiunea Consiliul Local 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Leșu, Compartimentul achiziții publice și Compartimentul financiar 

contabil. 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 9 voturi „pentru”, din numărul de 11 consilieri locali în 

funcţie. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-Primarul comunei Leșu; 

-Școala Gimnazală nr.1 Leșu; 

-Compartimentul financiar contabil; 

-Compartimentul achiziții publice; 
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