
 

  R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Nr. 89640 din 09.12.2022 
 

privind aprobarea tipului de suport alimentar în cadrul 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 89634 din 09.12.2022 iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate comun nr. 89658 din 09.12.2022 întocmit de către Direcția 

Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ..... din ..............2022 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. .... din 

...........2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, 

precum și avizul favorabil nr. ..... din .............2022 al Comisiei juridice; 

Ținând cont de prevederile art.1, alin (1), din O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 

2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

În conformitate cu prevederile art. 2 și art. 4 din H.G. nr. 1152 din 

16.09.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării 

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

din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1362 din 09.11.2022 pentru 

repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării 

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

din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului cu 

Program Sportiv Roman nr. 32/06.12.2022 înregistrată la Primăria Municipiului 

Roman sub nr. 89151/08.12.2022, precum și de adresa nr. 7165/08.12.2022,  

înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 89298/08.12.2022, prin care 

se transmite Hotărârea Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic 

„Danubiana” Roman nr. 56/08.12.2022; 



 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale 

art. 139, alin. (1), ale art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă tipul de suport alimentar, respectiv masă caldă în regim 

catering, pentru un număr de 853 elevi și preșcolari ai Liceului cu Program 

Sportiv Roman, cu respectarea prevederilor art. 34 din Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu 

modificările ulterioare și prevederilor Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului 

sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, conform Anexei nr. 1 la 

prezenta. 

 

Art. 2.  Se aprobă tipul de suport alimentar, respectiv pachet alimentar, 

pentru un număr de 619 elevi și preșcolari ai Colegiului Tehnic „Danubiana” 

Roman, cu respectarea prevederilor Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului 

sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, conform Anexei nr. 2 la 

prezenta. 

 

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, și 

unitățile de învățământ beneficiare ale Programului-suport de acordare a unui 

suport alimentar pentru preşcolari şi elevi, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

INIȚIATOR, 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 

 

 

Anexa 1 la HCL nr….. din 15.12.2022 

 

 

 

 

I. La Școala Structură „Roman-Mușat” din str. Victor Hugo Nr. 9, Roman, 

orarul de servire pentru preșcolari, primar și gimnazial este 1045 -1145  un total de 

320 porții masă caldă ambalate individual, în cutii separate pe niveluri de 

învățământ. 

 

II. La Liceul cu Program Sportiv din str. Tineretului Nr. 24 Roman orarul de 

servire al mesei va fi pentru nivelul liceal în intervalul orar 1045 -11 45  (332 elevi) 

și pentru nivel gimnazial: 1345  -1445 (201 elevi) porții masa caldă ambalate 

individual în cutii și saci de menaj pentru colectarea deșeurilor. 

 

Centralizator porții masă caldă Liceul cu Program Sportiv mun. Roman, pe 

module: 

 

Niveluri Modul III Modul IV Modul V TOTAL 

Gimnaziu 

Clase V-VII 
4118 4118 5680 13916 

Gimnaziu 

Clase a VIII-a 
1711 1711 2065 5487 

Liceu  

Clase IX-XI 
6873 6873 9480 23226 

Liceu 

Clase a XII-a 
2755 2755 2850 8360 

TOTAL  15457 15457 20075 50989 

 

Centralizator porții masa caldă la Școala Structură „Roman-Mușat” mun. Roman, 

pe module:  

 

Niveluri Modul III Modul IV Modul V TOTAL 

PRESCOLARI 2842 2842 3920 9604 

PRIMAR 3886 3886 5360 13132 

GIMNAZIU 

(V-VII)  
1914 1914 2640  6468 

Gimnaziu - VIII 638 638  770 2046 

TOTAL 9280 9280 12690 31250 

 

  



 

 

Centralizator total zile, pe module, pe cele două puncte de servire:  

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

 

Nr.crt. Nivelul de 

învăţământ 

Nr. de 

elevi 

Perioada cursurilor Nr. total zile 

de cursuri 

1 Clasele V-

VII 

142 Mod. III  

09.01-17.02.2023  

Mod. IV 

 27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-16.06.2023 

29 zile 

 

29 zile 

 

40 zile 

2 CLASA A 

VIII 

59 Mod. III  

09.01-17.02.2023  

Mod. IV 

 27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-14.06.2023 

 

29 zile 

 

29 zile 

 

35 zile 

3 CLASA IX-

XI 

237 Mod. III  

09.01-17.02.2023  

Mod. IV 

 27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-16.06.2023 

 

29 zile 

 

29 zile 

 

40 zile 

4 CLASA A 

XII 

95 Mod. III  

09.01-17.02.2023  

Mod. IV 

 27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-02.06.2023 

 

29 zile 

 

29 zile 

 

30 zile 

 Total  533   



 

 

ȘCOALA „ROMAN MUȘAT” 

 

Nr.crt. Nivelul de 

învăţământ 

Nr. de 

elevi 

Perioada cursurilor Nr. total zile 

de cursuri 

1 Preşcolar 98 Mod. III  

09.01-17.02.2023  

Mod. IV 

 27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-16.06.2023 

29 zile 

 

29 zile 

 

40 zile 

2 Primar 134 Mod. III  

09.01-17.02.2023  

Mod. IV  

27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-16.06.2023 

29 zile 

 

29 zile 

 

40 zile 

3 Clasele V-VII 66 Mod III  

09.01-17.02.2023  

Mod IV  

27.02-6.04.2023 

Mod V  

19.04-16.06.2023 

29 zile 

 

29 zile 

 

40 zile 

4 Clasa a VIII-a 22 Mod III  

09.01-17.02.2023  

Mod IV 

 27.02-6.04.2023 

Mod. V  

19.04-09.06.2023 

29 zile 

 

29 zile 

 

35 zile 

 TOTAL 320   

 

 



 

 

 

SUGESTII DE MENIU                                

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN și STRUCTURA „ROMAN-

MUȘAT” ROMAN 

 

Listă Meniu pentru elevii care beneficiază de 

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi 

(masă caldă în sistem catering)   

 

III. Pentru perioada de derulare a Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar 

(în regim catering), pentru preșcolarii și elevii din cadrul Liceului cu Program Sportiv 

Roman, se desemnează coordonator  de program  la nivel de instituție de învățământ 

doamna  Maftei Elena Liliana, iar persoanele desemnate cu distribuția suportului alimentar 

sunt:    

-  doamna Țîrcă Gabriela Claudia, tehnician pentru Liceului cu Program Sportiv Roman; 

- doamna Oprea Daniela, administrator  de patrimoniu, pentru Structura Școala 

Gimnazială ,,Roman Mușat” Roman. 

Pe punctele de servire și niveluri de învățământ, instituția de învățământ dispune de: 

1. Școala Structură “Roman-Mușat” din str. Victor Hugo Nr. 9, Roman cu 

nivelurile:  preșcolar (98) , primar (134) și gimnazial (88), un total de 320 elevi.  

 

 

LUNI 

Ciorbă de legume 

Pilaf cu legume și ficăței de pui 

Fruct (măr sau portocală) 

Școala Roman Mușat 10.45-

11.45 

LPS 10.45-11.45 si  

13.45-14.45 

 

 

MARȚI 

Ciorba de găină  

Piure de cartof cu piept de pui 

Fruct  

Școala Roman Mușat 10.45-

11.45 

LPS 10.45-11.45 si  

13.45-14.45 

 

 

MIERCURI 

Ciorbă de văcuță cu legume 

Grătar piept pui si cartofi 

gratinați 

fruct 

Școala Roman Mușat 10.45-

11.45 

LPS 10.45-11.45 si  

13.45-14.45 

 

 

JOI 

Supa de pui cu legume 

Legume cu friptură la cuptor 

fruct 

Școala Roman Mușat 10.45-

11.45 

LPS 10.45-11.45 si  

13.45-14.45 

 

    

VINERI                                                

Ciorbă de legume 

Macaroane cu brânza/ paste cu 

piept de pui 

fruct 

 

Școala Roman Mușat 10.45-

11.45 

LPS 10.45-11.45 si  

13.45-14.45 



 

 

2. Liceul cu Program Sportiv din str. Tineretului Nr. 24 Roman cu nivelurile:  

gimnazial (201) și liceal (332), un total de 533 elevi.  

Totalul elevilor pe întreaga unitate : 853. 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. .... din 15.12.2022 

 

 

I. Pachet alimentar pentru cei 619 elevi de nivel preșcolar, liceal și profesional ai 

Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman, cu respectarea prevederilor Legii 

nr.128/2008 pentru alimentație sănătoasă și a Ordinului Ministrului Sănătății 

Publice nr.1653/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate 

preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentații 

sănătoase pentru copii şi adolescenţi. 

 

II. Persoanele responsabile pentru coordonarea Programului-pilot la nivel de 

unitate de învățământ sunt: 

- La Grădinița cu program normal nr.5, doamna Puiu Florentina; 

- La Grădinița „Danubiana” cu program prelungit doamna Puiu Florentina; 

- Pentru elevii de la învățământ liceal și profesional, doamna Duca Liliana, 

tehnician. 

 

III. Pachetele alimentare vor fi livrate zilnic la următoarele adrese: 

- La Grădinița cu program normal nr. 5, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2-3, nivel 

preșcolar, 57 preșcolari, zilnic între orele 11,00 – 11,30 

- La Grădinița „Danubiana” cu program prelungit, str. Prof. Dumitru Mărtinaș 

nr.4, nivel preșcolar, 80 preșcolari, zilnic, între orele 13,30 – 14,00 

- La sediul Colegiului Tehnic Danubiana, str. Dumitru Mărtinaș, nr. 6, nivel 

liceal și profesional, 482 elevi, zilnic între orele 12 – 12,30. 

 

 

 

 

 



 

 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr. 89634 din 09.12.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar în 

cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 
 

  

Ținând cont de prevederile art.1, alin (1), din O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 

2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 4 din H.G. nr. 1152 din 

16.09.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării 

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

din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 

Ținând cont de solicitarea directorului Liceului cu Program Sportiv 

Roman, înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 89151/08.12.2022 

prin care se comunică Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului cu 

Program Sportiv Roman nr. 32/06.12.2022;  

Ținând cont de  solicitarea directorului Colegiului Tehnic „Danubiana” 

Roman nr. 7165/08.12.2022,  înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub 

nr. 89298/08.12.2022, prin care se transmite Hotărârea Consiliului de 

Administrație al Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman nr. 56/08.12.2022; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1362 din 09.11.2022 pentru 

repartizarea pe judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării 

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

din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, comunicate Municipiului 

Roman prin adresa A.N.A.F. nr. 28935 din 15.11.2022, prin care Liceului cu 

Program Sportiv Roman i s-a alocat suma de 979.000 lei, în trimestrul IV al 

anului 2022, iar Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman i s-a alocat suma de 

1.188.000 lei, în trimestrul IV al anului 2022; 



 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale 

art. 139, alin. (1), ale art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

Având în vedere prevederile art. (3) din O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum și prevederile art. (2)  din H.G. nr. 1152 din 

16.09.2022 , vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

tipului de suport alimentar în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii Liceului cu Program Sportiv Roman și 

Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman, conform specificațiilor din Anexa nr. 1 

și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către 

Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra 

proiectului de hotărâre. 

 

 

Inițiator, 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și I.T. 

Nr. 89658 din 09.12.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar în 

cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 

 

 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman – dl. Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea tipului de suport alimentar în cadrul Programului-pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi, conform O.U.G. nr. 105 din 30 

iunie 2022, se constată că acestea sunt în conformitate cu: 

- cu prevederile art.1, alin (1), din O.U.G. nr. 105 din 30 iunie 2022 

privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat,  

- cu prevederile art. 2 și art. 4 din H.G. nr. 1152 din 16.09.2022 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, pentru care s-a înaintat Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Roman nr. 

32/06.12.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 

89151/08.12.2022, precum și adresa nr. 7165/08.12.2022,  înregistrată la 

Primăria Municipiului Roman sub nr. 89298/08.12.2022, prin care se transmite 

Hotărârea Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic „Danubiana” 

Roman nr. 56/08.12.2022; 

- cu prevederile H.G. nr. 1362 din 09.11.2022 pentru repartizarea pe 

judeţe a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat; 



 

 

- cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. 

(7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 

art. 139, alin. (1), ale art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;. 

 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 

 

      Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                               Mihai BÎRJOVANU 

 


