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HOTARARE

Privind: aprobarea implementdrii Programului-pilot de acordare a unui suporl alimenlar
pentrupregcolarii Si elevii din cadrul Liceului Tehnologic Cogealac din comuna Cogealac Si a

unitdlilor de tnvdldmilil arondate

Iniliator- Cati Hristu-primarulcomunei CogealacjudetulConstanla
Nr.deinregistrare si data i proiectului de hotardr e: 39 109.12.2022;
Consiliul local al comunei Cogealacjudelul Constanla,intrunit in Eedinfa ordinara/extraordinar[

/extraordinara de indata din data de O9decembrie2O2Z.

Avdnd in vedere prevederile:
- Referat de aprobarea iniliatorului,inregistrat cu nr. l049ll}9.l2.ZO22;
- Raportul Compartimentului Achizilii Publice-Proiecte Dezvoltare din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Cogealac inregistrat cunr.10492109.12.2022;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cogealac.
- art.15alin.(2), art.l20 gi art.12lalin.(l)qi alin.(2) din Constitulia Romdniei,republicata;
- Dispozitiei nr.442 din 25.11.2022 privind aprobarea Normelor procedurale inteme privind

achizilia publicl de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 laLegea nr.98/2016 privind
achiziliile publice;

- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile gi completarile ulterioare;- art. I alin. (2) lit. c) din Legea privind transparenta decizionalI in admnistratia public6
nr522003,republicata, cu modifi carile Ei completarile ulterioare;

- Legea nr.55412004-Legea contenciosului administrativ,cu modificarile gi completarile
ulterioare;

- NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanlei de
urgenjf, a Guvernului nr.l05/2022 privind aprobarea continulrii Programului-pilot de acordarea
unui suport alimentar pentru pregcolarii gi elevii din 350 de unitIli de inv6flm6nt preuniversitar
de stat

- HOTARARE nr. 1362 din 9 noiembrie 2022 pentru repartizareape judefe a sumei, prev6zut6 in
bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unit[li/subdiviziuni administrativ-teritoriale in
vederea finanFrii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru pregcolarii qi
elevii din 450 de unitali de invltImdnt preuniversitar de stat- ORDONANTA DE URGENJA nr.105din 30 iunie 2022 privind aprobarea continuarii
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru pregcolarii gi elevii din 450 de
unitqi de inv6(lmdnt preuniversitar de stat

- art.l2g alin.(2) lit."a"din OUG nr.5712019 Partea I privind Codul administrativ,cu modificlrile
gi cgmpletlrile ulterioare;

In temeiul art.136 alin (1) gi art. 196 alin. (l) lit. "a" din OUG nr.5712019 partea I privind
Codul administrativ, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare,
Adoptl prezenta



HoT AnAnn:

Art. I Se aprobf, implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentor
pentru preScolarii Si elevii din cadrul Liceului Tehnologic Cogealac din comuna Cogealac, judegul
Constanta.

Art,2 in anul gcolar 2022-2023, pe perioada desfdgur[rii cursurilor, pregcolarilor gi elevilor
din cadrul Liceului Tehnologic Cogealac, li se acordf,, zilnic, cu titlu gratult, un suport alimentar
constdnd intr-o masl cald6 in limita unei valori zilnice de lSlei/beneficiar,inclusiv taxa pe valoarea
addugatl.

Art.3 Finanfarea Programului-pilot in perioada desf6gurdrii cursurilor pregcolarilor gi elevilor
din cadrul Liceului Tehnologic Cogealac, in anul gcolar 2022-2023, se realizeaz[ din sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor prin bugetul local.

Art. 4 Valoarea finanfirii va fi suplimentatl din veniturile proprii ale bugetului local al
comunei Cogealac in cazul cregterii, in perioada aplic[rii Programului-pilot, a numf,rului de
preqcolari/elevi beneficiari din cadrul Liceului Tehnologic Cogealac din Cogeilac, jud.Constanta.

Art. 5 Atribuirea contractului de achizilie publica de furnizare/servicii se va face conform
prevederilor Legii nr.9812006 a achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv a prevederilor dispoziliei nr.442/25.1l2022 privind aprobarea Normelor procedurale
interne privind achizilia public[ de servicii din categoria celor cuprinse in Anexa 2 la Legea
nr.98 120 I 6 privind achiziliile publice.

Art. 6 Prezenta hotf,rdre se comunicl Institufiei Prefectului Judeful Constanfa in vederea
exercitf,rii controlului de legalitate, primarului comunei Cogealac Ai se aduce la cunogtinltr public[
prin grija secretarului general al comunei Cogealac.
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