
 
 
 

                                                                                
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 281/25.10.2022 
privind finanțarea mesei de prânz pentru elevii înscriși în programele de tip „semiinternat", 

organizate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6  
al Municipiului București, în anul școlar 2022-2023 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu 
Gâdiuță, Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. ………….. și Raportul de 
specialitate al …………….….. nr…………, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ……, nr. ……                   
și nr. ……….; 

Ținând seama de: 
- Statul de personal/funcţii al fiecărei unităţi aprobat de I.S.M.B.; 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.M.E. nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare                   

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 
- Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar,                 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 
pentru copii şi adolescenţi; 

- Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28898/14.10.2022; 
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1)                   

lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă finanțarea mesei de prânz pentru elevii înscriși în programele de tip 
„semiinternat", organizate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6                   
al Municipiului București, în anul școlar 2022-2023, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Masa elevilor menționați la art. 1 este în cuantum de maxim 20 lei/elev/zi de prezență 
fizică și se asigură în același mod ca masa oferită elevilor înscriși în programele de tip                   
„Școală după școală”, conform H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 privind finanțarea participării 
elevilor din învățământul primar și gimnazial înscriși în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 6 
al Municipiului București la programul „Școală după Școală”, în anul școlar 2022 – 2023. 
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Art. 3. Perioada pentru care se acordă finanțarea este anul școlar 2022-2023, de la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 
susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, dacă este cazul. Finanțarea mesei 
elevilor nu se acordă în perioada vacanțelor școlare. 

Art. 4. Suma totală alocată de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București               
în condițiile prezentei hotărâri este de maxim 1.750.000 lei. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și unitățile de învățământ            
de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, menționate în Anexă, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
 
 

        INITIATOR PROIECT,                                                                  AVIZEAZĂ 
          CONSILIER LOCAL,                                           pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
ALEXANDRU VALERIU GÂDIUȚĂ                                            din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                       Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                                 Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind finanţarea mesei de prânz pentru elevii înscriși            
în programele de tip „semiinternat", organizate în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București,                                       
în anul școlar 2022-2023 

 
 

 
Având în vedere: 
-Statul de personal/funcţii al fiecărei unităţi aprobat de I.S.M.B.; 
-Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4183/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 

-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată; 

-Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
       -Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea                  
Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care 
stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 
        -Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28898/14.10.2022; 

Ţinând cont de aspectele semnalate de către părinţii copiilor și directorii din 
unităţile de învăţământ în care se desfășoară atât programe de tip „Școală după 
Școală” cât și programe de tip „semiinternat”, aceștia semnalându-ne că sunt scutiţi 
de plata mesei de prânz doar pentru elevii înscriși în prima categorie de program, 
pentru a evita un tratament inegal între elevii înscriși la cele două tipuri de program 
complementar programului școlar obligatoriu și pentru a susţine accesul unui număr 
cât mai mare de elevi la oportunităţile de învăţare, consolidare a competenţelor și 
accelerare a învăţării prin activităţi educative oferite de ambele programe, în unităţile 
de învăţământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului București. 

Menţionez faptul că resursa umană pentru programele de tip „semiinternat” 
este asigurată prin fonduri de la Minsiterul Educaţiei, iar impactul bugetar maxim 
estimat al asigurării mesei de prânz pentru cei 603 elevi înscriși în aceste programe la 
ora actuală, conform Inspectoratului Școlar al Municipiului București este următorul: 

1. Pentru anul fiscal 2022: 
35 zile de curs*603 elevi*20 lei/zi= 422.100 lei 
 
 



 

 
 
 

2. Pentru anul fiscal 2023: 
110 zile de curs*603 elevi*20 lei/zi= 1.326.600 lei 

3. Pentru anul școlar 2022-2023: 
145 zile de curs*603 elevi*20 lei/zi=1.748.700 lei; 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind finanţarea mesei de prânz pentru elevii înscriși în 
programele de tip „semiinternat", organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, în anul școlar 2022-2023. 

 
 
 
 

 
CONSILIER LOCAL, 

 

Alexandru Valeriu Gâdiuţă 
 



 

 

Nr. 48785 /25.10.2022/ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind finanţarea mesei de prânz pentru elevii înscriși în 

programele de tip “semiinternat“, organizate în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, în anul școlar          

2022 – 2023 

 
 

    Educaţia reprezintă un element esenţial pentru fiecare societate. Indiferent de 
mediul din care provin sau în care sunt crescuţi și îngrijiţi, copiii au dreptul la șanse 
egale la viaţă și educaţie, pentru a-și atinge potenţialul și a deveni adulţi responsabili 
și eficienţi. Art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia și 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, stipulează 
dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.  

     Potrivit art. 20 alin. (1), art. 101 alin. (1) și art. 105 alin. (1) și (2) lit. l) din Legea nr. 
1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a 
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.  
           Sistemul educaţional românesc este structurat sub forma unui program școlar 
obligatoriu format din elementele de bază necesare dezvoltării fiecărui elev, dar și din 
programe complementare ce oferă diferite oportunităţi suplimentare. Potrivit 
Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, O.M.S.P. nr. 
1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și 
școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii și 
adolescenţi și Statul de personal/funcţii al fiecărei unităţi aprobat de I.S.M.B., se 
impune acordarea finanţării mesei de prânz pentru elevii înscriși în programele de tip 
“semiinternat”, organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 
6 al Municipiului București, în anul școlar 2022 – 2023. 
           Conform Referatului de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu 
Gâdiuţă, resursa umană pentru programele de tip “semiinternat” este asigurată prin 
fonduri de la Ministrul Educaţiei, iar impactul bugetar maxim estimat al asigurării 
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mesei de prânz pentru cei 603 elevi înscriși în aceste programe, conform 
Inspectoratului Școlar al Municipiului București, este pentru anul școlar 2022-2023, 
de aproximativ 1.748.700 lei, astfel: 145 zile de curs*603 elevi*20 lei/zi= 1.748.700 lei 
(35 zile de curs*603 elevi*20 lei/zi= 422.100 lei pentru anul 2022 și 110 zile de 
curs*603 elevi*20 lei/zi= 1.326.600 lei pentru anul 2023). 
           În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul 

de hotărâre privind finanţarea mesei de prânz pentru elevii înscriși în programele de 

tip “semiinternat“, organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6 al Municipiului București, în anul școlar 2022 – 2023. 

 

 

 

Director general, 
BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


