ROMÅNIA

JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTÅRÅI聞ANr. 60 12018

Privind participarea Comunei Sita Buzaului prin Consiliul Local al Comunei Sita
BuzauIui Ia Programul pentru?COli al Romaniei pentru anu獲?COlar 2018‑2019

Consiliul local al comunei Sita Buzaului, intnmit in ?edinta
extraordinar為din data de 16.1 1.2018 analizand expunerea de motive a primarului privind

Participarea Comunei Sita Buzaului prin Consiliul Local al Comunei Sita Buzaului la Programul

Pentru?COli al Romaniei pentru anul?COlar 2018‑2019;
VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului

de specialitate din cadrul primariei,PreCum Si de raportul comisiei de specialitate in domeniul
activitati economico‑financiare,agricultura, amenaj area teritoriului si de urbanism,PrOtectia mediului
Si turism invatamant,Sanatate Si familie,aCtivitati social cu血rale si culte,PreCum Si de avizul

SeCretarului;

avand in vedere prevederile:
‑ O.G. nr. 1 3/20 17 privind aprobarea particip着rii Rom含niei la Programul

Pentru?COli al Uniunii Europene, aPrOba偽cu completari prin Legea nr. 55/20 1 8;
一O.U.G. nr. 94/2018
pentru completarea art. 3
din Ordonanta
Guvemului nr. 13/2017 privind aprobarea participむii Romaniei la Programul pentru?COli al

Uniunii Europene;

‑ H. G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru?COli al
Rom金niei in perioada 20 1 7‑2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in

anul scolar 20 1 7‑20 1 8, Cu mOdificむile?i complet肴rile ulterioare;

in baza art. 36 alin. (9) din Legea administratiei publice locale nr.
2 1 5/200 1 , rePublicata, Cu mOd綿c計ile?i completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45 alin.1 si art.1 15,alin.l,lit.

b

din Legea nr.215/

200 1 privind administratia publica locala,rePublicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTÅRÅ?TE :

Art. 1. Se aproba participarea Comunei Sita Buzaului prin Consiliul
Local al Comunei Sita Buzaului la Programul pentru peoli al Romaniei pentru anul?COlar 2018‑
2019.

Art. 2. Se stabilesc produsele in cadrul Programului pentru?COli al
Rom含niei pentru anul?COlar 201 8‑2019 dup5 cum umeaz沸
‑

Produse de panificatie: COm Sau baton;

‑

Produse lactate: lapte pasteurizat,Sana Sau iaurt;

一

Fructe: mere.

Art 3. Se stabile?te Ca maSura educativa organizarea de concursuri
tematice legate de consumul de血ICte?i legume, lapte?i produse lactate, inclusiv degustarea de

fructe?i/sau legume proaspete si/sau alte produse lactate care nu se distribuie confom

PreVederilor art. 3 alin. (3) din H. G. nr. 640/2017, din?i/sau miere, Cu aCOrdarea de premii,
PreCum Si organizarea de activitati de gr肴din為rit la nivelul?COlii, atat Pentru distributia fructelor

?i legumelor, C釦?i pentru distributia laptelui?i a produselor lactate in cadrul Programului pentru

?COli al Romaniei pentru anul?COlar 2018‑2019.

一2‑

坐。4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotむ舘se insarcinea2為

Primarul comunel Prm aparatul de specialitate.

16.11.2018

PRE SEDINTE
BuIarca Romu‑Mugure獲
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Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

‑1 exemplar Prefectura Judetului Covasna
‑ 1 exemplar dosar sedinta consiliul local

‑1 exemplar Consiliul Judetean Covasna

