
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale 

“Mihail Kogălniceanu" Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul 
gimnazial, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat  
 

 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 
        Având în vedere: 
  - referatul (expunerea de motive) primarului municipiului Buzău, înregistrat 
sub nr. 232/CLM/20.06.2019; 
 - raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 70.044/2019; 
         - avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, 
familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - solicitarea domnului profesor Șerban Ion, directorul Școlii Gimnaziale “Mihail 
Kogălniceanu" Buzău, înregistrată sub nr. 64.093/27.05.2019;  
         - prevederile O. U. G.  nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare. 
 - prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), alin. (14), ultima teză din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu trimitere la prevederile  art. 2, alin. 
(1), lit. c) și alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat aprobate prin H.G. nr. 53/2019; 
 În conformitate cu art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,   
                                            
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
          

Art.1.- Se aprobă tipul de suport alimentar, constând în pachet alimentar, ce se 
va acorda elevilor Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu" Buzău, atât pentru 
nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului - pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

 
 



         Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Investiții, Achiziții 
Publice, Direcția Finanțe Publice Locale și Serviciului Financiar – Contabil, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

                                                                                  

PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 

                                             consilier Ștefan Țăndărescu 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ:         

                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                         Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 30 iulie 2019                                   

Nr. 173 

 

 

 

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) 
coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 20 voturi pentru, 1 abţinere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 
            



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
  - PRIMAR - 

Nr. 232/CLM/20.06.2019 
 
 
     

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor 

Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu" Buzău, atât pentru nivelul primar cât și 
pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ  
preuniversitar de stat  

 
 

            Art. 1, alin. (1) din O. U. G.  nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, prevede că, începând cu data intrării în vigoare a 
acestei ordonanţe de urgenţă și până la sfârșitul anului 2019, în perioada 
desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, 
cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o 
masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. Iar alin. (2) al aceluiași articol, prevede că limita valorică 
prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de 
distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.  

În acest program, la poziția 12 din Lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare 
a unui suport alimentar şi sumele alocate pentru finanţarea programului este 
cuprinsă Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu" Buzău. 
            Art. 2, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat aprobate prin H.G. nr. 53/2019, prevede că 
suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, 
după cum urmează: 
    a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care 
există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei; 
    b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există 
cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a 
mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop, iar produsele alimentare vor fi 
păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de 
manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi 
controlate; 



    c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină 
şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei. Produsele alimentare vor fi 
păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de 
manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi 
controlate. 

Alin. (2) al aceluiași articol, prevede că la solicitarea directorului unităţii de 
învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie, ordonatorul principal de 
credite supune aprobării consiliului local diferenţierea tipului de suport alimentar pe 
niveluri de învăţământ, în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura 
ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor 
sau de alţi factori obiectivi. 

 Prin adresa cu nr. 64093/27.05.2019, doamnul profesor Șerban Ion, 
directorul Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu" Buzău, a solicitat acordarea unui 
suport alimentar constând într-un pachet alimentar, atât pentru nivelul primar cât și 
pentru nivelul gimnazial al acestei școli.  

Având în vedere că  furnizarea și distribuția pachetului alimentar se va face în 
urma aplicării unei proceduri de achiziție care presupune o durata destul de mare 
de timp, pentru a se putea beneficia de pachetul alimentar cât mai repede în anul     
școlar 2019-2020, propunem  introducerea pe ordinea de zi a sedinței extraordinare 
a consiliului local a prezentului proiect de hotărâre. 

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi 
adoptat în forma prezentată. 
                                                               

 

PRIMAR, 

Constantin Toma 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Serviciul Investiții, Achiziții Publice - 

Nr. 70.044/2019 
 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotarâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor 
Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu" Buzău, atât pentru nivelul primar cât și 
pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat  

 
 

            Art. 1, alin. (1) din O. U. G.  nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, prevede că, începând cu data intrării în vigoare a 
acestei ordonanţe de urgenţă și până la sfârșitul anului 2019, în perioada 
desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, 
cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o 
masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. Iar alin. (2) al aceluiași articol, prevede că limita valorică 
prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de 
distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz. În acest program, la poziția 12 din 
Lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se 
implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar şi sumele 
alocate pentru finanţarea programului este cuprinsă Școala Gimnazială Mihail 
Kogălniceanu" Buzău. 
            Art. 2, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat aprobate prin H.G. nr. 53/2019, prevede că 
suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, 
după cum urmează: 
    a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care 
există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei; 



    b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există 
cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a 
mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop, iar produsele alimentare vor fi 
păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de 
manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi 
controlate; 
    c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină 
şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei. Produsele alimentare vor fi 
păstrate până la servire în spaţii amenajate în care să existe condiţii adecvate de 
manipulare şi depozitare, la temperaturi adecvate care să poată fi monitorizate şi 
controlate. 

Alin. (2) al aceluiași articol, prevede că la solicitarea directorului unităţii de 
învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie, ordonatorul principal de 
credite supune aprobării consiliului local diferenţierea tipului de suport alimentar pe 
niveluri de învăţământ, în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura 
ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor 
sau de alţi factori obiectivi. 

 Prin adresa cu nr.64093/27.05.2019, doamnul profesor Șerban Ion, directorul 
Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu" Buzău, a solicitat acordarea unui suport 
alimentar constând într-un pachet alimentar, atât pentru nivelul primar cât și pentru 
nivelul gimnazial al acestei școli.  

Având în vedere că  furnizarea și distribuția pachetului alimentar se va face în 
urma aplicării unei proceduri de achiziție care presupune o durata destul de mare 
de timp, pentru a se putea beneficia de pachetul alimentar cât mai repede în anul     
școlar 2019-2020, propunem  introducerea pe ordinea de zi a sedinței extraordinare 
a consiliului local a prezentului proiect de hotărâre. 

  
 

 

ȘEF SERVICIU, 

Aurelia Turcoman  


