
ROMAN/A 
JUDETVL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.55. 
PRIVITOR LA: Aprobarea J>wwwnului de acurdare a unui suport alimentar 

elevilor de la Scoala Gimna::iala Carstanesli, din comuna 
Olesani,judetul 1/alcea, pemru anul scolar 2022-2023. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetu/-Valcea. inlrunil in sedinta, exlraordinarn ele 

indata, pe data de 2.J noiembrie 2022,la care participa un nwnar de 1 I consilieri. din totalul 

de 11 consilieri infime/ie ai Consiliului local; 
Vazand ca prin Ho/ararea Consiliului Local nr . .J8 din 25 octomhrie 20:!2, a .fi>sl ales 

presedinle de sedinta d-1 consilier Ghemxhe Murgea. pentru perioada noiembrie-decembrie 

2022 si ianuarie 2023 ; 
Avand in vedere : 
-refera1ul de aprobare, înregistrat la nr.6 76 1 din 2.J noiembrie 2022 si proiectul de 

ho/arare pre::entate de catre d-1 Oprisor /14ircea,primarul comunei.cu privire la aprobarea 
Programului de acordare a unui suport alimentar elevilor de la Scoala Gimna::iala 
Carstanesti, din comuna Otesani,judetul Va/cea, pentru anul scolar 2022-2023: 

- Raportul compartimentului de ::,pecia/irate din cadrul Primariei comunei Otesani. 
judelui Va/cea. inregislrat la nr.6762 din 2.J noiembrie 2022. prin care se propune aprubarea 
Programului de acordare a unui suport alimentar elevilor de la , 'coa!u Gimna::iala 
Carstcmesti, din comuna Otesani,judetul Va/cea, pentru anul scalar 2022-2013: 

- Avizul Com isiei Administra/ie Puhlica Juridica. inregistrat lu nr.6771 din 2.J 
noiembrie 2022, Avizul Comisie i Buget - Finanle , inregistral la nr.6772 din 2.J noiembrie 2022 
si Avizul Comisiei Cultura,lnva/amanl, Protectie Sociala, inregistrat suh nr.6773 din 2.J 
noiembrie 2022. prin care se propune aprobarea proiectului de ho/arare in.fârma si cont inului 
iniliat de primar; 

-Raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, inlucmil de st?cretarul 

general al conmnei, inregistral la nr.6770 din 2.J noiembrie 2022: 

Tinand cont de adresa Scolii Gimna:::iale Carslunesli nr. /OM din 23 noiembrie 2022 si 

inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani sub nr.6752 din 2.J noiembrie 2022. referitor 

la solicitarea aprobarii lipului de suport alimentar. precum si la modalitatea de distribuire a 

acestuia elevilor si prescolarilor de la Scoala Gimna::iala Carstanesli, din comuna Otesani. 

judetul Va/cea; 

În conformitate cu prevederile ari. I. alin.(/). si art.2. a!in.(2) . din Ordonanla de 

Urgenta a Guvernului nr.14512022 privind aproburea continuarii Programului-p ilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru prcscolarii si elevii din .J50 de unilati de im•atamant 

preuniversitar de stat, cu mod(ficarile si complewrile ulterioare. prevederile art . .J. alin.(-1). din 

H.G. nr. 115212022 pentru aprobarea Normi:! lor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Gu vernului nr.105/2022 privind aprobarea conlinuarii Programului
p ilot de acordare a unui suport a fimc11tar fJen tru prescolarii si elevii din 350 de unitali de 
invalamant preuniversitar de stat. prevederile art. I si nr. crt . .J23 din Anexa la Ordinul 
Ministrului Educa/ici 11r. 536912022 privind aprobarea listei unitatilor/suhdivi:::iunilor 

administrativ -teritoriale ale municipiilor \"ia unilutilor-pilnt in care se implementea::a 



Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numarul de beneficiari si sumele alocate 

pentru finantarea programului in anul scalar 2022-2023 si prevederile art.129. alin. (1). si 

alin.(2). lit.d). coroborat cu alin.(7) . fit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5 712019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.139. alin.(l). si art.196. alin.(l). lit.(a). din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 
cu un numar de 11 voturi "pentru", O voturi „ im potriva ", O voturi " abtineri" din totalul de 

11 voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aprobă programul de acordare a unui suport alimentar elevilor de la Scoala 

Gimnaziala Carstanesti, din comuna Otesani, judelui Va/cea, pentru anul scalar 2022-2023. 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hot arare. 
Art.2.-Se aprobă acordarea unui suport alimentar, constand intr-o masa calda pe zi, in 

regim de catering, in limita unei valori ::ilnice de 15 lei/beneficiar (inclusiv TV.A.) , din bugetul 

local al comunei Otesani, elevilor de la Scoala Gimnaziala Carstanesti, in vederea 

implementarii programului prevazut la art. I. din prezenta hotarare. 

Art.3.-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari prin intermediul compartimentului .financiar-contabil si compartimentului achizitii 
publice. 

Art.4.-Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta hotarare domnului 

Primar al comunei Otesani, compartimentelor financiar-contabil si achizitii publice, Scolii 

Gimnaziela Carstanesti, Inspectoratului Scalar Judetean Va/cea si Institufiei Prefectului -

judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate şi va asigura aducerea la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local si pe pagina de internet 
www.otesani.ro. 

;....-:: ~ !~\ 

PRESEJJ'iNTE DE SEDINTA, «. , 

Otesani - 2./ noiembrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESANI, 

E/ena-Eliodora BONDOC. 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPT ARII HOTARARll CONS ILIULUI LOCAL 
NR. 55/24. I l.202i 

~~: Operatiuni efectuate responsabi le sa §I 
Semnatura persoanei 

efectueze procedura 
:=======: 

@]~1 =========;::==========================::======~~3==========~ 
EJ Adoptarea hotararii 1

) s-a facut cu majoritate o simpla o absoluta o 1;4_ 11 _2022 
calificata2 

. 

[]!comunicarea catre primar2
) 1128.11.2022 

[]!comunicarea catre prefectul judetului3
) 1128.11.2022 

EJjAducerea la cunostinta publica4)+5
) 1129.11.2022 

[] Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5
) I 

EJ Hotararea devine obligatorie6
) sau produce efecte juridice\ dupa I 

29.11.2022 
caz . 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
1
) Art. 139 alin. (1): „ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari , cu majoritate absoluta 

sau simpla, dupa caz. 
(2) Pri n exceptie de la prevederile alin. (I), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua 
treimi din numarul consilierilor locali în functie." 
2

) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului ." 
3

) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului loca l al comunei 
prefectului in ce l mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4

) Art. 197 alin. (4): „Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii , prin grija 
secretarului general al comunei." 
5

) Art. 199 alin . (I): „Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se 
face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect:' 
6

) Art. 198 alin. (I): „Hotararile . .. cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 
publica." 
7
) Art. 199 alin. (2): „Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comuni carii catre 

persoanele carora li se adreseaza." 

1 
Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului loca l. 

2 
Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consi liului local. 



Programul de acordare 
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a unui suport alimentar elevilor de la Scoa/a Gimnaziala Carstanesti, 
din comuna Otesani,judetul Va/cea, pentru anul sco/ar 2022-2023. 

Art.1.-Programul de acordare a unui suport alimentar elevilor de la Scoala Gimnaziala 
Carstanesti, din comuna Otesani, judetul Valcea, in anul scalar 2022-2023, in perioada desfasurarii 
cursurilor, este un efort al comunitatii locale care vine in sprijinul elevilor, dascalilor , parinti/or si 
scolii. Acest program este destinat tuturor elevilor Scolii Gimnaziale Carstanesti, din comuna Otesani. 
judetul Valcea. 

Art.2.- Scopul acestui program este de a sus/ine participarea scalara prin masuri care sa 
stimuleze motivarea pentru invatare si cresterea eficientei efortului intelectual al copiilor, printr-o 
alimenta/ie echilibrata. 

Art.3.- Obiectivul acestui program urmareste dezvoltarea si diversificarea modalitati!or de 
sustinere a copiilor de la Scoala Gimnaziala Carstanesti, din comuna Otesani, judelui Va/cea si 
asigurarea premiselor pentru sanse egale in ceea ce prives/e educa/ia acestora. 

Art.4.(1).- Dreptul de a beneficia de suportul alimentar ii au elevii prezenli la activitati!e 
didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scalar 2022-2023. 

(2).- Suportul alimentar nu se acorda pe perioada vacantelor sau altor zile declarate prin 
lege ca zile nelucratoare. 

(3).- Beneficiaza de suportul alimentar si elevii care participa la ac/ivitali didactice prin 
intermediul tehnologiei si al internetului, coriform scenariilor de organizare si de~fasurare a 
cursurilor, prevazute de legislatia in vigoare. 

Art.5.(1).- Suportul alimentar consta in masa calda, in regim de catering si se acorda elevilor 
prezenti la cursuri. 

(2).- ln intelesul prezentului program, prin elev prezent la cursuri se intelege elevul care a 
participat la cel putino ora de curs/zi in cadrul scenariilor de organizare si de~fasurare a cursurilor. 

(3).- Elevii primesc suportul alimentar zilnic. Programul de servire a mesei si timpul alocat 
acestei activitati sunt stabilite de conducerea Scolii Gimnaziale Carstanesti, din comuna Otesani, 
jude tul Valcea, in functie de numarul de elevi, de orarul scolii si de particularitatile spec(fic fiecarei 
unitati de invatamant. 

Art.6.-Scoala Gimnaziala C'ars/anesti, din comuna Otesani, jude/ul Valcea stabilesc 
modalitatea prin care se va face prezenta elevilor pentru a se comunica .furnizorului, zilnic, numarul 
de portii care li se vor distribui elevilor prezenli la cursuri. 

Art. 7.- Scoala Gimnaziala Carslanesli raspunde in mod direct de asigurarea conditiilor de 
primire, receptie si distrihutie a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile, 
in acest sens, precum si de confirmarea documentelor ce stau la baza plat ii produselor alimentare. 

Art.8.- Servirea mesei calde in cadrul scoliilstructuri!or arondate se face de catre persoanele 
desemnate de conducerea acestora, cu exceptia personalului de ingrţjire si de intretinere, care a 
participat, in prealabil, lu cura.tenia grupurilor sanitare, cu respectarea legislaţiei în vigoare 
referitoare la certificarea instruirii profesionale a personalului privind Însuşirea no{ iunilor 
.fundamentale de igienă şi cele referitoare la supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 

Art.9.-Conducerea scolii desemnează un coordonator local de program care poale fi din 
categoria personal didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic, cu excepf ia personalului de îngrijire .~· i 
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de Între{ inere. În unilăf ile de învăfămânl care fimcţionează cu structuri şcolare arondate. se 
desemnează câte un responsabil la nivelu/fiecărei structuri. 

Art.JO.- Produsele alimentare sunt livrate zilnic de ca/re .furnizor. Dacă hrana nu este servilii 
într-un interval de 60 de minute de la livrare, suportul alimentar va .fi păstrai, până la serrire. în 
spafii amenajate, în care există condifii adecvate de manipulare şi depozitare. la temperaturi care sâ 
poată fi monitorizate şi controlate. 

Art.11.-Produsele trebuie sa respecte prevederile Legii nr.12312008 pentru o alimenta/ie 
sanatoasa in unitatiile de invatamant preuniversitar si ale Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 
156312008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a 
principiilor care stau la baza unei alimenta/zi sănătoase pentru copii şi adolescent, precum si 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 11 6912011 al Parlamentului European şi al Consili11l11i di11 
25 octombrie 2011 privind informarea consu111atorilor cu privire la produsele alimentare. de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. I 92.f/2006 ş i (CE) nr. 1915/1006 ale Parla111entu/11i European 
şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250lCEE a Comisiei, a Directivei 90/./.Y6/CEE c1 

Consiliului, a Directivei 199911 O/CE a Comisiei. li Directirei 20UO/ l 3/CE a Parlament11l11i European 
şi li Consiliului, a Directivelor 2002167/CE şi 200815/CE ale Comisiei şi a Reg11la111entul11i (CE) 11r. 
6081200-1 al Comisiei. 

Art.12.(1).-La cererea motivate a parhztilor/repre::entantilor legali/ocrotitorilor legoli, 
formulate in scris si sustinuta de un document support, inregistrata la secretariatul scolii, elevii care. 
din considerente de natura medicala, culturala sau religioasa, nu pot hene(icia de maso calda. vor 
beneficia de produse alimentare, adecvate situat iei acestora, in limita valorii zilnice aprobate. 

(2). -In cazul elevilor care nu pot beneficia de masa calda. din considerentele de 11at11m 
culturala sau religioasa, documentul suport este declara/ia pe propria rasp11nderi! a 
parintilorlreprezentantilor legali/ocrotitorilor legali. 

Art.13.-Produsele alimentare vor fi transportate catre unitatea scol ara numai cu mijloace de 
transport autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranf a alimentelor. 

A rt.14.- Principiile care trebuie respectate in pregatirea mesei: 
I. Nu se adaugă aditivi alimentari, conservanţi sau orice alt tip de potenţiatori de arome şi 

gust în cazul mâncărurilor calde, preparate la nivelul cantinelor din incinta unităfilor de învăfâmânt 
sau la nivelul unităţilor de tip catering şi care urmează a fi servite preşcolarilor şi elevilor: de 
asemenea, produsele de origine animală sau nonanimală din care se prepară aceste mâncăruri nu 
trebuie să conţină aditivi sau alte substanţe acceptate peste limitele stabilite de legisla{ ia În vigoare. 

2. Uleiul necesar preparării se utilizează o singură dată, fiind un ulei de calitate superioară. 
3. Ceapa pregătită În prima fază a etapei de gătire nu se prăjeşte, ci se înăbuşă cu apă. 
-I. Sarea iodată utilizată nu trebuie să conţină antiaglomeranfi sau orice alt aditiv. 
5. Evitarea asocierii alimentelor din aceeaşi grupă la.felurile de mâncare servite. de exemplu, 

la masa de prânz nu se vor servi felul 1 şi.felul 2 preponderente cu glucide - cereale. ca de exemplu, 
supa cu găluşti şi friptura cu garnitură din paste făinoase , ci din legume. 

6. Evitarea mâncărurilor care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori 
a căror combinafie produce efecte digestive ne.favorabile, cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu 
compot. 

7. Nu se vor permite mâncărurile precum tocături prăjite. Ouăle se recomandă a fi servite ca 
omletă la cuptor şi nu ca ochiuri româneşti sau prăjite. 8. Se recomandă îmbogăţirea rafiei În 
vitamine şi săruri minerale prin folosire de salate din crudităţi şi adăugare de legume:frunze în supe 
şi ciorbe. 

9. Interdicţia folosirii cremelor cu ouă şi .fişcă, a maionezelor, indţferent de anotimp, precum 
şi a ouălor fierte , nesecţionate după .fierbere. 

I O. Mâncarea livrată trebuie gătită În dimineaţa zilei În care se serveşte, pâstrându-se în 
condiţii sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi În condiţii igienico-sanilare .yi la 
temperaturi corespunzătoare, conform legisla{ iei În vigoare. 
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1 I. Unităţile de Învăţământ În care se desfăşoară programul-pilot au obligativitatea de a 
păstra 48 de ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislaţiei în vigoare. 

Art.15.-Sumele necesare pentru implementarea programului de acordare a unui suport 
alimentar elevilor de la Scoala Gimnaziala Carstanesti, din comuna Otesani, judelui Va/cea, pentru 
anul scalar 2022-2023, in perioada desfasurarii cursurilor, se asigura din bugetul local al comunei 
Otesani, judelui Va/cea. 

PRESED!lJf!if. f?, ,. SEDJNTA, 
·:(-.. ..., '· 

Gheorghe RGEA._: \ 

.J/ 11 
~·\ (/.z:J/ 

/1.,•/l 
/p 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGAL/TA TE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

E/ena-Eliodora BONDOC. 
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