
  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. 6163 din 26.01.2023 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022 
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 a proiectului de hotărâre nr. 6164 din 
26.01.2023 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului 

Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 6518 din 27.01.2023 

întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, 
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.01.2023 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2023  
al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul 

favorabil nr. __ din __.02.2023 al Comisiei juridice; 
Ținând cont de adresa nr. 434/20.01.2023, înregistrată la Primăria 

Municipiului Roman sub nr. 5097/20.01.2023, prin care se transmite Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Roman nr. 
3/19.01.2023; 

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; 
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 modifică art. 1 din H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022, în sensul 
modificării anexei nr. 1 parte integrantă din hotărâre, conform Anexei la 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022 rămân 

neschimbate. 
 

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  21        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                      _ 
      
 
 



                       

   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. 6164 din 26.01.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 298 din 
15.12.2022 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 

 
Ținând cont de adresa nr. 434/20.01.2023, înregistrată la Primăria 

Municipiului Roman sub nr. 5097/20.01.2023, prin care se transmite Hotărârea 

Consiliului de Administrație al Liceului cu Program Sportiv Roman nr. 
3/19.01.2023, în care se solicită modificarea tipului de suport alimentar, 

respectiv „pachet alimentar” în loc de „pachete masă caldă ambalate individual” 

pentru preșcolarii și elevii Liceului cu Program Sportiv Roman, motivat de 
faptul că spațiile limitate din cadrul cantinei Liceului cu Program Sportiv și 

Școlii Structură „Roman-Mușat” nu pot asigura spațiile speciale de servire a 
mesei calde în sistem catering pentru toți cei 853 de beneficiari ai suportului 

alimentar; 
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; 
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 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 modificarea  
H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022, în sensul modificării tipului de suport alimentar, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022 rămân neschimbate. 
 
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. 6518 din 27.01.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 298 din 
15.12.2022 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 
 
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman – dl. Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 
modificarea H.C.L. nr. 298 din 15.12.2022 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, în sensul 
modificării tipului de suport alimentar, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre, 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 adresa nr. 
434/20.01.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 

5097/20.01.2023, prin care se transmite Hotărârea Consiliului de Administrație 

al Liceului cu Program Sportiv Roman nr. 3/19.01.2023; 
- 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 
 


