
ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 

ORAȘUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

privind diferențierea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii 

Gimnaziale Gulia, în cadrul  Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

 

 Consiliul Local al Orașului Dolhasca , județul Suceava;  

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare cu nr. 4816 / 18.03.2022, la proiectul de hotărâre inițiat de domnul 

Isachi Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 4817 / 18.03.2022, întocmit de de Compartimentul de specialitate 

- adresa nr. 870/18.03.2022 a Școlii Gimnaziale Gulia; 

- raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

- raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

 În conformitate cu prevederile: 

 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 91 din 19 august 2021, privind aprobarea continuării Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

 - art. 2 alin. (2) din Norme Metodologice din 28 decembrie 2021, de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020,  privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin Hotărârea nr. 1296 din 28 decembrie 2021. 

   

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (7),  lit. a)  şi art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 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 

preşcolarilor şi elevilor Școlii Gimnaziale Gulia, în cadrul  Programului-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. 

Art. 10 Primarul orașului Dolhasca, prin Aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
     Preşedinte de şedinţă              

           Savin Ionel 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                  Pavăl Maricica 
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