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H O T A R A R E  

 
        privind stabilirea suportului alimentar (masa calda preparata in regim propriu, masa calda in regim 

catering sau pachet alimentar) acordat gratuit in cadrul Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru prescolarii si elevii din cadrul  Liceului Tehnologic C.N. Plopsor Plenita pana la sfarsitul anului 2020 

 
 Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 30.04.2020; 

Analizand adresa Liceului Tehnologic C.N. Plopsor Plenita,  nr.1021 din 21.04.2020, prin care se solicita 
stabilirea suportului alimentar acordat gratuit in cadrul Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru prescolarii si elevii din cadrul  Liceului Tehnologic C.N. Plopsor Plenita pana la sfarsitul anului 2020 si 
proiectul de hotarare initiat in acest sens de catre primarul comunei Plenita; 

Avand in vedere prevederile: 
- OUG nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

prescolarii si elevii din 150 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat; 
- art.2 alin (2) Anexa la  H.G. nr. 326/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare OUG 

nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii 
din 150 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat; 

In temeiul art. 129 alin. (7) lit a si ale art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta  

 
 

H O T A R A R E : 
 

 Art.1. Se stabileste ca suport alimentar, acordat gratuit in cadrul Programului- pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru prescolarii si elevii din cadrul  Liceului Tehnologic C.N. Plopsor Plenita, pachetul 
alimentar nediferentiat, prevazut de art. 2 alin (1) lit. c, din Anexa la H.G. 326/2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare OUG nr. 9/2020. 
 Art.2. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul  de specialitate si conducerea unitatii de 
invatamant, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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