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     HOTĂRÂREA NR.2 
  din 04.01.2023 

 
Privind: aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Şcolii 
Gimnaziale “Doamna Nica” Valea Mărului, atât pentru nivelul primar cât și pentru 
nivelul gimnazial, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat  
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3785/15.12.2022; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară, în data de 4 
ianuarie 2023, orele 09,00;  
    Având în vedere: 
           - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  3786/15.12.2022; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub nr. 
3787/15.12.2022; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 2, art. 4 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind 
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui support alimentar pentru preșcolarii 
și elevii din 450 de unități de de învățământ preuniversitar de stat; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2022 pentru modificarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și modificarea art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim 
de incluziune; 
- prevederile art. 2 alin.(1) lit (c, alin. (2), art. 4 alin (1) – (5) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 
1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de de învățământ 
preuniversitar de stat 
În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), 
art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



HOTĂRĂȘTE 
 
Art. 1. Se aprobă tipul de suport alimentar constând în pachet alimentar, care se va acorda 
preșcolarilor și elevilor Şcolii Gimnaziale “Doamna Nica” Valea Mărului, atât pentru nivelul primar 
cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează primarul comunei 
Valea Mărului. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Valea Mărului și prefectului județului Galați și se 
aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro. 

 
 
    Preşedinte de şedinţă, 

                Ionuț-Cătălin CUZA 
                                                                                                                             

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                                             Maranda DUMITRAȘCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


