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Privind acordarea unei subvenlii de la bugetul local pentru
a asigura masa
elevilor din unitSlile de invS!5m6nt de-pe raza oragului
chigin-eu-crij

consiliul Local al oragului chigineu crig , intrunit in gedinl5
ordinard, in data de
22.01.2019
Avdnd in vedere

-

-

:

Expunerea de motive a Primarului oragului Chigineu-Crig,
dl. Burdan Gheorghe,
inregistratd sub nr. 50gI L7.01.2018;
Raportul nr' 508/17.01.2018 din al d-nei Scorle Florina,
consilier juridic in cadrul
Compartimentului Juridic, Direclia Administralie publicS, primbria
oragului Chigineu-

Crig;

Solicitdrile formulate de unitSlile de invd!5m6nt cu personalitate juridicd
de pe raza
oragului Chigineu-Cri9;
Prevederile HotSr6rii consiliului Local al oragului chigineu-crig
nr. 1g din 23.03.20L6
privind acordarea unei subvenlii de la bugetul
local pentru a asigura masa elevilor
din unitSlile de invdlbm6nt de pe raza oragului chigineu-crig;
Prevederile HotS16rii consiliului Local al oragului
chigineu-crig nr. 5 din 25.0L.20L7
privind acordarea unei subvenlii de la bugetul
local pentru a asigura masa elevilor
din unitdlile de invdldm6nt de pe raza oragului chigineu-crig;

prevederile

aft. 105 alin.(2) lit. b din

Legea

nr. tli]otr,

actualizatS, legea

educatiei nalionale;
prevederile art.36 alin' 2 lit. d) alin. 6 lit.
a) pct. 1 din Legea 2LS120OI, republicatd
9i
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul programe
de dezvoltare
sociald, buget-finanfe, administrarea domeniului public privat
al oragului, servicii gi
ai
comerl pe 16ng5 Consiliul Local al oragului Chigineu-Crig
9i Raportul de avizare al
Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe l6ngd Consiliui
Local
oragului
Chigineu-Crig;

al

-

L4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie gi
14 consilieri locali
prezenli la gedinld
In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit.
b din Legea 2L512001 a
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificbrile
9i completdrile ulterioare

HOrAnAgrE
Aft' 1' Se aprob5

acordarea unei subvenlii de la bugetul local al oragului Chigineu-Cri9
pentru a asigura masa elevilor din unitSlile de
invd!5m6nt de pe raza oragului chigineuCri9, prin cantinele care funclioneazb in cadrul unitdtilor
de inv5t6mant.

Alt' 2. Subvenlia

reprezintb 50% din valoarea alocaliei de hran5 acordatd elevilor se
9i
acordd din bugetul local al Oragului Chigineu-Crig, prin finanlarea complementar| pentru
anul gcolar 20I7-20L8.
Alt. 3. Unitdlile de invSldm6nt cu personalitate juridicd de raza oragului Chigineu-Crig vor
comunica Primbriei Oragului Chigineu-Crig la sfdrgitul fiecdrei luni, situalia elevilor care au
beneflciat de masd la cantinele unitdlilor de invdt5mdnt in luna respectivd.
Art.4. Prezenta hotdrdre se comunicb cu:
Institulia Prefectului - Judelul Arad
PrimaruluiOraguluiChigineu-Cri9
Direcliei Economice din cadrur prim5riei oragului chigineu-crig
Unititilor de invS!5m6nt cu personalitate juridicd de pe raza oragului Chigineu-Cri9
Publicare site wunv.primariachisineucris.ro
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