
România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag 
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 61
din 28 septembrie 2022 

              Privind aprobarea alocării de fonduri din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului  Local  al  Comunei  Nădrag,  pentru  acoperirea  unor  cheltuieli  aferente  bunei
funcţionări  a  Grădiniţei  cu  program  prelungit  din  cadrul  Liceului  Tehnologic  „Traian
Grozăvescu” Nădrag. 
  

Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul Timiş;

             Având în vedere necesitatea asigurării  de condiţii  cât  mai  bune pentru  buna
funcţionare  a  Grădiniţei  cu  program  prelungit  din  cadrul  Liceului  Tehnologic  „Traian
Grozăvescu” Nădrag.
             Ţinând cont de nivelul destul de redus al veniturilor locuitorilor comunei Nădrag,
care  raportat  la  contribuţia  zilnică  datorată  de  părinţi/reprezentanţi  legali  pentru  hrana
preşcolarilor  înscrişi  în  cadrul  Grădiniţei  cu  program  prelungit  din  cadrul Liceului
Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, constutuie un motiv pentru a nu-şi înscrie copiii la
această formă de învăţământ.
               Având în vedere referatul nr.2125 / 23.09.2022. al iniţiatorului  proiectului de
hotărâre;
               Având în vedere referatul  nr.2126 / 23.09.2022 al compartimentului de specialitate;
               Având în vedere avizul favorabil nr.2127 / 23.09.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
               Ţinând cont de prevederile prevederile art. 4 din Legea nr. 123/2008 pentru o
alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
                Având în vedere prevederile art. 9, art.12, art.28 şi art. 101-105 din Legea nr.
1/2011 a educaţiei naţionale.
               Având în vedere că sumele necesare au fost prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2022;
               În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a)  şi art.139 alin . (1) din  OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
               În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

               Art.1  Se aprobă achitarea de către Consiliul Local al Comunei Nădrag a cotei de

50% din valoarea totală a contribuţiei zilnice aferente asigurării hranei preşcolarilor înscrişi

în  cadrul  Grădiniţei  cu  program  prelungit  din  cadrul Liceului  Tehnologic  „Traian

Grozăvescu” Nădrag. Cota de 50% este acordată sub formă de subvenţie din bugetul local şi

se va plăti de către Consiliul local al Comunei Nădrag, la solicitarea unităţii de învăţământ.

             Art.2  Diferenţa de 50% din valoarea totală a contribuţiei zilnice aferente asigurării

hranei  preşcolarilor  înscrişi  în cadrul  Grădiniţei  cu program prelungit  din cadrul Liceului



Tehnologic  „Traian  Grozăvescu”  Nădrag  se  achită  de  părinţii/reprezentanţii  legali  ai

preşcolarilor
               Art.3 Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de maxim 2.000 lei necesară
achiziţionării a 20 seturi lenjerii de pat pentru dotarea  Grădiniţei cu program prelungit din
cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag
               Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti toţi cei
11 membri ai consiliului local. 
               Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis.
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate.
- Afişare

                             
                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                   Peţa Raluca Theodora

Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


