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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind programul “Masă Caldă Gratuită” desfășurat în învățământul din 

comuna Stâlpeni. 

 

 Având in vedere: 

● Raportul de specialitate nr. ___ din ___ la proiectul „ Masă Caldă Gratuită” 

desfășurat în învățământul din comuna Stâlpeni. 
● Expunerea de motive nr. ___din ____ la proiectul „ Masă Caldă Gratuită” 

desfășurat în învățământul din comuna Stâlpeni. 
● Referatul de aprobare nr. __ din ___; 
● Bugetul si finanțarea  Proiectului „ Masă Caldă Gratuită” desfășurat în 

învățământul din comuna Stâlpeni. 
● Obligațiile părților privind Proiectul „ Masă Caldă Gratuită” desfășurat în 

învățământul din comuna Stâlpeni. 
● Atribuțiile Proiectului „ Masă Caldă Gratuită” desfășurat în învățământul din 

comuna Stâlpeni. 
● Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrtiv; 
● Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea 

Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor 
● Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
● Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 14/18.02.2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 
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PROPUN SPRE APROBARE 

 

Art.1 Implementarea Programului „Masă Caldă Gratuită”, desfășurat în 

învățământul din comuna Stâlpeni. 

Art.2 Obligațiile și atribuțiile Programului „ Masă Caldă Gratuită”, desfășurat în 

învățământul din comuna Stâlpeni. 

 Art.3 Bugetul si Finanțarea Programului „ Masă Caldă Gratuită”, desfășurat în 

învățământul din comuna Stâlpeni. 

 

  

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind programul “Masă Caldă Gratuită”  

 

 În conformitate cu articolul 32 privind dreptul tuturor cetățenilor la educație 

și obligația statului de a asigura gratuit acest drept precum și Legea educației 

naționale nr. 1/2011. 

 Având în vedere articolul 136 alin. (1) din noul Cod Administrativ, proiectele 

de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea 

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

 Vă înaintez prezentul referat de aprobare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind programul “Masă Caldă Gratuită”  

 

 Implementarea proiectului “Masă Caldă Gratuită” vine în sprijinul elevilor, 

cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic I.C. Petrescu Stâlpeni și a 

școlilor Generale de pe raza Comunei Stâlpeni. 

            Prin implementarea programului „Masă caldă Gratuită” se dorește 

asigurarea unei mese calde elevilor din Școala Generală Rădești, Școala Generală 

Stâlpeni, Școala Generală Livezeni și Liceul I.C. Petrescu Stâlpeni care nu sunt 

incluse în alte programe de finanțare ale Primăriei Stâlpeni sau Consiliului Local 

Stalpeni ori de la bugetul de stat. 

     Având în vedere rata abandonului școlar de 15,3% potrivit Eurostat, fapt la care 

contribuie într-o masură considerabilă și comuna Stâlpeni asadar prin înființarea 

acestui program ne propunem să reducem abandonul școlar și să ne menținem elevii 

în educație. 

     Potrivit raportului realizat de Organizatia „Salvati Copiii” împreună cu Avocatul 

Poporului 150.000 de copii adorm flămânzi o parte dintre aceștia se pot regăsi in 

comuna Stâlpeni iat totodată elevii cu o situație materială nefavorabilă ajung să fie 

discriminați și marginalizați, prin acest program se dorește egalitatea șanselor și 

nediscriminarea. 

     Conform Studiului Național privind Pevalența Diabetului, a Prediabetului, 

Supraponderii, Obezitatii, Disiplidemiei, Hiperuricemiei si Bolii Cronice de Rinichi 

(Perdatorr) 6 din 10 adulti au probleme cu greutatea. Educația alimentară se 

formează încă din timpul școlii astfel copiii de azi devin adulții de mâine iar prin 

acest program elevii își vor crea obiceiuri alimentare sănătoase. 

     În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 art. 129 alin. (3) lit. 

(e) din Codul Administrativ, propun implementarea proiectului “Masă Caldă 

Gratuită”. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind programul “Masă Caldă Gratuită”  

 

 În temeiul prevederilor: 

● Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de 

învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 
● Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea 

Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor 

care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți; 
● Legea nr. 45/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului;  

● Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
● Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
● Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 
● Hotararea Consiliului Local Stalpeni nr. 14/18.02.2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, 
 

Propun aprobarea proiectului “Masă Caldă Gratuită” desfășurat in 

învătământul din comuna Stălpeni. 
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   REGULAMENTUL 

nr. ___ din__.__.____ 

 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PROGRAMULUI 

„MASĂ CALDĂ GRATUITĂ” 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1- Programul „Masă Caldă Gratuită”, se organizeaza în temeiul art. 1 

din Legea Educatiei nr.1/ 2011 privind dreptul fundamental la învăţătură pe tot 

parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi 

funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. 

Art 2- Programului „Masă Caldă Gratuită” are ca scop asigurarea unei „mese 

calde” pentru elevii ce frecventează școlile de pe raza comunei Stâlpeni precum și 

a liceului din comuna Stâlpeni. 

Art. 3- Programul „Masă caldă gratuită” se desfașoară în interesul elevilor, 

în sprijinul instituțiilor școlare, exclusive pe bază si în executarea legii. 

Art. 4- Activitatea Programului „Masă Caldă Gratuită” este coordonată si 

controlată de către reprezentantul Consiliul Local al Primăriei Stâlpeni în consiliul 

de administrație al Liceului Tehnologic „I.C. Petrescu Stâlpeni” împreună cu 

aceștia. 

 

CAPITOLUL II 

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

 

Art 5- Unitățile de Învățământ înscrise în program au urmatoarele obligații: 

- unitățile de învățământ înscrise in program trebuie să asigure spațiul si 

cadrul organizatoric pentru desfășurarea programului in condiții optime; 
- să informeze părinții, în timp util, cu privire la eventualele modificări care 

pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia; 
- să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se 

desfășoară activitățile programului; 
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- să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul 

țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și 

respect reciproc; 
- să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație 

specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe 

parcursul derulării programului; 
- să asigure accesul pentru toți copiii în program și să interzică orice tip 

de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.; 
- să încheie contracte de achiziție/ de colaborare și parteneriate cu operatori 

economici/ instituții /personal calificat care pot/poate să contribuie la 

desfășurarea în condiții optime, în beneficiul elevilor, a programului „Masă 

caldă gratuită”; 

Art 6- Beneficiarii programului, elevii din cadrul Unităților de Învățământ de pe 

raza comunei Stâlpeni au urmatoarele obligatii: 

- să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice, precum și pe colegii ei; 
- să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în 

care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și 

libertatea celorlalte persoane din școală; 
- să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de 

învățământ și ale regulamentului intern al școlii; 
- să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să 

folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală; 
 

CAPITLUL III 

        ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI „MASĂ CALDĂ 

GRATUITĂ” 

 

Art. 7-  Programul „Masă caldă gratuită” are urmatoarele atribuții principale : 

a) Organizarea campaniei de informare asupra programului; 

b) Selectarea furnizorilor de servicii de catering pentru asigurarea mesei calde 

elevilor din grupul țintă; 

c) Identificarea/stabilirea locațiilor, spațiilor în care se va servi masa caldă, 

și amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor pentru servirea mesei; 
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d) Asigurarea serviciilor de servire a mesei calde pentru elevii din grupul țintă; 

e) Informarea personalului din cadrul Unităților de învățământ cu privire 

la scopul programului „Masă caldă gratuită”; 

f) Informarea comunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul 

financiar al Primăriei Stâlpeni; 

g) Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; 

h) Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai 

bune pentru îngrijirea si educația copiilor; 

i) Schimbarea percepției comunitații asupra problemelor școlarului mic din 

familia prea ocupată/ cu situație material precară, aflat în situația de risc de a 

fi neglijat; 

j) Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

egalitatea șanselor și nediscriminarea; 

k) Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc; 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

FINANȚAREA ȘI BUGETUL  

 

Art. 8- Finanțarea programului „Masă caldă gratuită” se face exclusiv din bugetul 

Primăriei și Consiliului Local Stâlpeni. 

Art. 9- Valoarea mesei calde este estimată la 10 lei (TVA inclus) si va fi servită de 

către un furnizor de servicii de catering. 

Art. 10- Costurile de finanțare pentru programul „masa caldă gratuită” se vor ridica 

exact cum este prevăzut în tabelul de mai jos. 
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Masă caldă gratuită 

 Buget estimat/zi/elev 

(tva inclus) 

Număr elevi 

înscrisi în 

program 

Buget estimate (tva 

inclus) / program 

În perioada 14.09.2020-29.01.2021 

(semestru I) sunt in total 85 zile de 

școală 

 

10 lei (TVA inclus) 

    

586 elevi  498.100 lei (an 

bugetar) 

În perioada 08.02.2021-18.06.2021 ( 

semestrul II ) sunt in total 105 zile de 

școală  

10 lei (TVA inclus) 586 elevi  615.300 lei ( an 

bugetar) 

Marjă eroare datorită înscrierilor 

școlare 

10 lei ( TVA inclus) 100 elevi 190.000 lei ( an 

bugetar) 

Total buget estimat an școlar 2020 – 

2021 

  1 303 400 lei ( tva 

inclus) 

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 11- Consiliul de Administrație al Liceului ”I.C. Petrescu” Stâlpeni precum și 

reprezentantul legal din partea Consiliului Local Stâlpeni este obligat să cunoască 

și să aplice întocmai prevederile acestui regulament în părțile ce-i privesc. 

 


