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                                                         HOTARAREA Nr.   35  . 

Din 28 noiembrie 2022 
 Privind : aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor 
Scolii Gimnaziale  ”General Stan Poetas ”din comuna Ulmu ,jud. Braila,in cadrul 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de 
unitati de invatamant preuniversitar de stat 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 28 
noiembrie 2022;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere adresa Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas ” nr.2592/25.11.2022, 
inregistrata la Primaria comunei Ulmu sub nr. 5491/25.11.2022; 

In baza Referatului de aprobare prezentat de dl Primar, Banica Vasile si raportul de specialitate 
prezentat de doamna inspector contabil, Lupu Maria ; 
Avizele favorabile al Comisiilor de specialitate din cadrul Consilului Local Ulmu; 

Potrivit prevederilor OUG. nr. 105/2022  cu modificarile si completarile ulterioare privind 
aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 
450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat; 

In conformitate cu prevederile HGR nr. 1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor OUG. nr. 105/2022 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat; 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. d, alin.(7), lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ si art. 139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1 – Se aproba tipul de suport alimentar, constand in masa calda, in regim 
catering, ce se va acorda prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ”General Stan Poetas ” din 
comuna Ulmu,jud. Braila, in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 
2022-2023. 
 Art. 2 – Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentul financiar-contabil si Scoala Gimnaziala ”General Stan Poetas” din com. 
Ulmu,jud. Braila; 
 Art. 3 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa 
la cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, 
precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro 

 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
            PUTERE GHEORGHE                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 28 noiembrie 2022, cu un 
numar de____ voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 
13 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de 
majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 


