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ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
ORASUL BERESTI 
CONSILIUL LOCAL 
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HOTARAREA NR. 63 
Din 25 noiembrie 2022 

Privind: aprobarea tipului de suport alimentar acordat in cadrul Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru pre~colarii # elevii din cadrul Liceului Tehnologic ,Paul Bujor" ora~ 

Bere~ti,jude(ul Galati 

Initiator- Bejan Mihai-Lucian- primarul orasului Beresti, judetul Galati 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 5975 /16.11.2022; 

Consiliul local al ora~ului Bere~ti, judetul Galati, intrunit in ~edinta ordinarii din data de 
25 .11.2022; 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 5974/16.11.2022 al initiatorului proiectului de 
hotarare Primarul ora~ului Bere~ti, domnul Bejan Mihai Lucian; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 5976/ 16.11.2022 al Compartimentului de resort 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti, Judetul Galati; 

A vand in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 ~i 3 ale Consiliului 
Local al ora~ului Bere~ti; 

A vand in vedere prevederile: 
- art. 3 alin. (1) ~i alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 105/2022 privind aprobarea 

continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru pre~colarii ~i elevii din 450 
unitati de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-art. 2 alin. (1) lit. ,b" ~i alin. (5), art. 3 alin. (1) ~i art. 4 alin. (4) din Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 105/2022 aprobate prin H.G. nr. 1152/2022; 

-art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) ~i art. 113 alin. (12) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. ,d" ~i alin. (7) lit. ,a" ~i ,b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. ,a" ~i art. 196 alin. (1) lit. ,a" din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1 (1) Se aproba tipul de suport alimentar constand in masa calda in regim catering in limita 
valorii de 15 lei/zi/beneficiar, inclusiv TV A, ce se va acorda unui numar de .:535 pre~colari ~i elevi din 
cadrul Liceului Tehnologic ,Paul Bujor" ora~ul Bere~ti, judetul Galati, in cadrul Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru pre$colarii $i elevii din 450 unita{i de inva{amdnt 
preuniversitar de stat, dupa cum urmeaza: 

- invatamant pre~colar - 62 pre~colari 
- invatamant primar - 130 elevi 
- invatamant gimnazial - 113 elevi 
- invatamant liceal - 180 elevi 
- invatamant profesional - 50 elevi. 
(2) Se aproba valoarea contractului de achizitie de 1.336.485 lei, inclusiv TV A. 
(3) Se aproba caietul de sarcini pentru achizitia ,Masa calda in regim de catering" conform 

Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 



A 

( 4) Atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare/servicii se va face pe intreaga masa 
calda prin aplicarea Procedurii simplificate proprii privind atribuirea contractelor de achizitie 
publicii/acorduri-cadru ce au ca obiect servicii sociale $i alte servicii specifice, a caror valoare 
estimata este mai mica decdt pragurile corespunzatoare prevazute Ia art. 7 alin. (I) lit. d) din Legea 
nr. 9812016 privind achizifiile publice, cu modificarile $i completarile ulterioare, aprobate prin 
Hotanlrea Consiliului Local al ora~ului Bere~ti nr. 54 din 28 septembrie 2021. 
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Art. 2 Structurile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti vor duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3 Dispozitiile prezentei hotarari vor fi aduse la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul 
Consiliului Local al ora~ului Bere~ti ~i prin publicare pe site-ul http: //orasulberesti.ro. 

Art.4 Prezenta hotarare se comunica Biroului Financiar Contabil, Compartimentului Licitatii ~i 
Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Bere~ti , judetul Galati, 
precum ~i Institutiei Prefectului judetului Galati in vederea controlului sub aspectullegalitatii . 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL, 

DONCIU ANA CRISTINA 
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