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H O T Ă R Â R E A   NR. 6 
din 29 ianuarie 2021 

Privind acordarea unei subvenții de la bugetul local pentru a asigura masa elevilor 
din unitățile de învățământ de pe raza Orașului Chișineu-Criș 

 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în ședință ordinară, în data de 
29.01.2021 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului Orașului Chișineu-Criș, dl. Chereji Florin Flavius, 

înregistrată sub nr. 905/22.01.2021 prin care se arată necesitatea și oportunitatea 

acordării unei subvenții de la bugetul local pentru a asigura masa elevilor din unitățile de 

învățământ de pe raza Orașului Chișineu-Criș; 

- Raportul nr. 904/22.01.2021 din al d-nei Scorțe Florina, Secretar general al Orașului 

Chișineu-Criș;  

- Solicitările formulate de unitățile de învățământ cu personalitate juridică de pe raza 

orașului Chișineu-Criș; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și al Comisiei de 

specialitate din domeniul programe de dezvoltare socială, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ pe lângă Consiliul Local al 

Orașului Chișineu-Criș; 

În conformitate cu prevederile: 

- prevederile art. 105 alin.(2) lit. b din Legea nr. 1/2011, actualizată, legea  

educaţiei naţionale; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7)  lit. a  din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ 

- 13 voturi pentru din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de consilier local 

încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă acordarea unei subvenții de la bugetul local al Orașului Chișineu-Criș pentru a 

asigura masa elevilor din unitățile de învățământ de pe raza Orașului Chișineu-Criș, prin 

cantinele care funcționează în cadrul unităților de învățământ. 

Art.2. Subvenția reprezintă 50% din valoarea alocației de hrană acordată elevilor și se acordă 

din bugetul local al Orașului Chișineu-Criș, prin finanțarea complementară, pentru anul 2021.  

Art.3. Unitățile de învățământ cu personalitate juridică de raza orașului Chișineu-Criș vor 

comunica Primăriei Orașului Chișineu-Criș la sfârșitul fiecărei luni, documentele justificative din 

care să rezulte situația elevilor care au beneficiat de masă la cantinele unităților de învățământ 

în luna respectivă. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Arad 

- Primarului Orașului Chișineu-Criș 

- Direcției Economice din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș 

- Unităților de învățământ cu personalitate juridică de pe raza orașului Chișineu-Criș 

- Publicare site www.primariachisineucris.ro 
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