COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 3/2022
Privind acordarea suportului alimentar sub formă de pachet alimentar pentru elevii
Liceului Teoretic "VIRGIL IERUNCA" LĂDEŞTI
Consiliul Local al Comunei
Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
publică ordinară din 28.01. 2022, la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l. cons. Ilie ANDRONACHE;
Luând in dezbatere:
• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea suportului alimentar
pentru elevii Liceului Teoretic "ViRGIL IERUNCA" Lădeşti prezentat de primar;
• Adresa nr.24/07.01.2022 Liceului Teoretic 'VIRGIL IERUNCA" Lădeşti
• Raportul nr.146/13.01.2022 ai compartimentului achiziţii publice şi investiţii;
• Avizele comisiilor de specialitate nr.1 şi 2 ale Consiliului Local Lădeşti;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei;
în conformitate cu prevederile:
• art. 1 alin.(1)-(2) şi art. 3 alin.(1) din O.U.G.Nr. 91/2021 privind aprobarea continuării
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din
150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,aprobată prin Legea nr.306/2021;
• art. 2 alin 1 lit. "c" şi 2 din H G . Nr. 1.296/2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 91/2021;
• art. 129 alin.1. alin.2. lit. (b) şi lit.(d), alin.(4) lit."a" şi alin. (7) lit."a" din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art 139 alin.(3) lit.a. şi art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr
de 11 voturi pentru ,

HOTĂRĂŞTE:
Ârt.1. în anul şcolar 2021 - 2022, în perioada desfăşurării cursurilor,
preşcolarilor şi elevilor Liceului Teoretic "VIRGIL IERUNCA" Lădeşti, li se acordă, cu titlu
gratuit, un suport alimentar constând într-un pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de
10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.2. Procedura de atribuire a contractului de furnizare a pachetelor alimentare
se organizează prin compartimentul de achiziţii publice al primăriei şi se stabileşte potrivit
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul, si o va comunica
Primarului comunei, Compartimentului de achiziţii publice şi investiţii, Liceului Teoretic
"VIRGIL IERUNCA" Lădeşti si InstftCtfiei Prefectului'judeţul Vâlcea.
Lădeşti, 28 ianuarie 2022
PREŞEDIN
Cons. Ilie

ONTRASEMNEA
SECRETAR
jr

GALI TÄTE,
UNĂ

R/D/E.I./4 EX

