
 

     
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 307/17.11.2022 

privind aprobarea valorii zilnice/beneficiar a suportului alimentar oferit elevilor din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucrești înscrise în 

programul-pilot prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 105/2022 privind aprobarea  
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii 

și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat 
 
 

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 Sector 6 nr. ……                    
și nr. ……….; 

Ținând seama de: 
-  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1362/2022 pentru repartizarea pe județe a sumei, prevăzută în 
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în 
vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 277/2022 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; 

- Hotărârea Consiliului Local 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; 

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 modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă valoarea/zi de prezență/beneficiar a suportului alimentar pentru elevii 
din unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București în care se implementează 
Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, pentru anul școlar 2022-2023, conform 
O.U.G. nr. 105/2022 și H. G. nr. 1362/2022, în cuantum egal cu suma prevăzută la art. 5 din 
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. 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
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Art. 2. Până la finalizarea procedurii de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a 
mesei calde sau după caz, a pachetelor alimentare prevăzute de O.U.G. nr. 105/2022, elevii 
înscriși la programele de tip semiinternat sau „Școală după Școală” ale unităților școlare pilot 
desemnate prin hotărâre de guvern vor continua să beneficieze de masa de prânz în baza H.C.L. 

al Sectorului 6 nr. 277/2022 și a H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

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

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,                 
în termenul prevăzut de lege. 

 
 

     INIȚIATOR PROIECT                                                               AVIZEAZĂ 
                                                                                     pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
          Consilier Local,                                                                     din O.U.G. nr. 57 
 Alexandru Valeriu Gâdiuță                                           Secretarul general al Sectorului 6,                            
                                                                                                          Demirel Spiridon 
 

                                                                                  
                                                                                                    
 
   
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii zilnice/beneficiar a suportului 
alimentar oferit elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6 al Municipiului București înscrise în programul-pilot prevăzut de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/ 2022 privind aprobarea continuării  

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii  
și elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

 
 

 
Având în vedere: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, art. 1(1) 
conform căruia, „în anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării cursurilor, 
preșcolarilor și elevilor din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 
denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport 
alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care 
masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, 
inclusiv taxa pe valoarea adăugată” și art. 2(2) conform căruia „sumele prevăzute 
de guvern pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale                  
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin stabilirea, 
prin hotărâre a consiliului local, a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută 
la art. 1 alin. (1)”, 

- includerea în programul pilot naţional de asigurare a unei mese calde a 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din școlile gimnaziale                     
„Sfânta Treime” și Școala Gimnazială nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului 
București, conform Hotărârii de Guvern nr. 1362/2022 pentru repartizarea pe 
judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unităţi 
de învăţământ preuniversitar de stat, 

- dorinţa de a trata egal elevii care beneficiază de finanţare, din diferite 
surse, în vederea asigurării mesei de prânz, 

- faptul că, la acest moment, este finanţată de la bugetul local masa de prânz 
a elevilor înscriși în programe de tip „Școală după Școală” și semiinternat, existând 
contracte deja încheiate cu furnizorii în acest scop, 
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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 modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii zilnice/beneficiar a suportului 
alimentar oferit elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucrești înscrise în programul-pilot prevăzut de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2022 privind aprobarea continuării                 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
 

 

 

 

CONSILIER LOCAL, 

 

 Alexandru-Valeriu Gâdiuţă 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii zilnice/beneficiar a suportului 
alimentar oferit elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6 al Municipiului București înscrise în programul-pilot prevăzut de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/ 2022 privind aprobarea continuării  

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii  
și elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

 
 

    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, conform 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 105/ 2022 elevilor li se acordă, zilnic, cu titlu 
gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, 
în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 
lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”. 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
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Faţă de valoarea menţionată la art 1(1) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 105/ 2022, 
suplimentarea reprezintă 5 lei/ zi de prezenţă/elev. 

  Conform Referatului de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu 
Gâdiuţă, 2022 în programul pilot la nivel naţional au fost incluse școlile gimnaziale 
„Sfânta Treime” (769 elevi) și Școala Gimnazială nr. 309 (757 elevi) din Sectorul 6 al 
Municipiului București, conform Hotărârii de Guvern nr. 1362/2022 , iar impactul 
maxim bugetar al asigurarii pentru anul școlar 2022-2023 este de aproximativ  885.080 
lei, astfel: 16 zile*1526 elevi* 5 lei majorare=122.080 lei pentru anul 2022  si 100 
zile*1526 elevi*5 lei majorare= 763.000 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 aprobarea valorii zilnice/ beneficiar a suportului alimentar oferit 
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului 
Bucrești înscrise în programul-pilot prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/ 2022 
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 
 

 

 

Director general, 
BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Notă de fundamentare 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii zilnice/beneficiar a suportului alimentar oferit 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucrești  

înscrise în programul-pilot prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 105/ 2022 privind aprobarea 

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

450 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

 

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 105/ 2022 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat, art 1(1) „în anul școlar 2022-2023, pe perioada 
desfășurării cursurilor, preșcolarilor și elevilor din 450 de unități de învățământ preuniversitar de 
stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar 

constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi 
asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”.  

Pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București prin care se finanțează programul 
conform Hotărârii de Guvern nr. 1362/2022, art 2(2) al OUG 105/2022 prevede faptul că „sumele 

prevăzute de guvern pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/ 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin stabilirea, prin hotărâre a consiliului 
local.” 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1362/2022 în programul pilot la nivel național au fost incluse 
școlile gimnaziale „Sfânta Treime”(769 elevi) și Școala Gimnazială nr. 309 (757 elevi) din 
Sectorul 6 al Municipiului București, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Nr. 277/2022 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 și  

Hotărârea Consiliului Local 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, la acest 

moment, elevii înscriși la anumite unități de învățământ din sector beneficiază de o sumă maximă 
de 20 lei/zi de prezență/elev pentru asigurarea mesei de prânz. 

                           CABINET VICEPRIMAR 1  
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Din dorința de a trata egal elevii care beneficiază de finanțare, din diferite surse, în vederea 
asigurării mesei de prânz și ținând cont de faptul că, la acest moment există deja contracte 
încheiate cu furnizorii pentru asigurarea mesei de prânz a elevilor înscriși în programe de tip 
„Școală după Școală și semiinternat, susținem propunerea de a majora cuantumul zilnic/ beneficiar 

în cadrul proiectului pilor național în care au fost inclusși toți elevii din cele 2 școli menționate 
până la valaorea maximî de 20 de lei. Față de valoarea menționată la art 1(1) din Ordonanței de 

Urgență nr. 105/ 2022, suplimentarea reprezintă 5 lei/ zi de prezență/elev. 

Impactul bugetar va fi astfel de maxim: 

16 zile*1526 elevi* 5 lei majorare=122320 lei pentru anul 2022 

și  

100 zile*1526 elevi*5 lei majorare= 763000 lei pentru anul 2023 

 
Având în vedere cele de mai sus, susținem pentru includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe 
de Consiliu Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii zilnice/ beneficiar a suportului 

alimentar oferit elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al 

Municipiului Bucrești înscrise în programul-pilot prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 105/ 

2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 

 

 

 

CONSILIER LOCAL, 

 

 Alexandru-Valeriu Gâdiuță 

 


