
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 
Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

        

HOTĂRÂREA NR.15    

Din 15.04.2019 

 

Privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii 

Gimnaziale Mașloc-beneficiari ai Programului Pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de 

stat aprobat prin OUG nr.97/2018 

 

Consiliul local al u.a.t.c. Mașloc, jud. Timiș, întrunit în ședință extraordinară în data 

de 15.04.2019, 

Văzând adresa nr.851/11.04.2019 formulată de Școala Gimnazială Mașloc, prin care 

aduce la cunoștința faptul că membrii consiliului de administrație al  Școlii Gimnaziale 

Mașloc, au propus acordarea mesei calde în regim de catering, conform art.2, alin.1, lit b) din 

Normele metodologice de aplicare a preverilor OUG nr.97/2018, aprobate prin HG 

nr.53/2019, 

Ținând cont de raportul întocmit de compartimentul  aparatului de specialitate al 

primarului unitații administrativ-teritoriale a Comunei Mașloc cât și de avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local al unitații administrativ-teritoriale a Comunei Mașloc, 

In temeiul prevederilor: 

- Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 

50 de unități de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin OUG nr.97/2018, 

-HG nr.53/2019 Normele metodologice de aplicare a preverilor OUG nr.97/2018, 

-art. 36 alin. 1, alin 2 si al art 45 alin 1, din Legea nr 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicată, cu completările si modificările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART. 1 – Se aprobă acordarea mesei calde în regim de catering tuturor preșcolarilor și 

elevilor Școlii Gimnaziale Mașloc, beneficiari ai  Programului Pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

aprobat prin OUG nr.97/2018. 

ART. 2 – Prezenta se afișează pe www.comunamasloc.ro și comunică: 

• Instituției Prefectului – Județul Timiș 

• Primarului Comunei Mașloc 

• Școlii Gimnaziale Mașloc 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ  

CONSILIER LOCAL,     SECRETAR,   

        Danielescu Aura-Codruța                                                 Szigeti Cornel-Daniel 

 

 

 
Nr. total consilieri:10 

Consilieri prezenți:10 

Voturi pentru: 10 

Voturi împotrivă: -  

Abțineri: - 

http://www.comunamasloc.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


