
MUNICIPIUL BUCUREȘTI    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă gratuită” pentru 

elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Greco-Catolic  

”Timotei Cipariu” în anul  școlar 2021-2022, Semestrul II 

 

 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-379/15.12.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. D.1319/15.12.2021 al Primarului Sectorului 1 

al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală prin 

Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte; 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. D.1320/15.12.2021 al Direcției Generale 

Administrație Publică Locală prin Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, 

Proiecte, nr. G/5783/15.12.2021 al Direcției Management Economic și nr. M3-347/15.12.2021 al 

Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1; 

Luând în considerare Nota internă nr. D.25/13.01.2022 a Direcției Generale Administrație 

Publică Locală - Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte; 

Văzând Avizul Comisiei   de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 

locale, al  Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, 

învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În virtutea prevederilor Constituției României; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de: 

- art. 103 alin. (2) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

preuniversitar; 

- Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 privind aprobarea Strategiei naționale pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030; 

- Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Educației nr. 5549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022; 

- Ordinul  Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/2011 privind 

aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Școală după scoală; 



- 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; 

Ținând seama  de Strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017 – 2023; 

Luând în considerare: 

- Adresa Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” nr.904/03.09.2021, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 47729/03.09.2021 prin care s-a solicitat includerea 

în programul ”Masa caldă gratuită”; 

- Adresa Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 52631/30.09.2021 prin care s-a transmis propunerea programului 

”Masă caldă gratuită”;  

- Adresa Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 62603/24.11.2021 prin care s-a transmis modificarea bugetului 

pentru anul școlar 2021-2022 – Semestrul II; 

- Adresa Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, înregistrată la Sectorul 1 al 

Municipiului București sub nr. 63111/26.11.2021 prin care s-a transmis  Regulamentul intern 

pentru implementarea proiectului ”Masă caldă gratuită” la niveul Liceului Greco-Catolic 

”Timotei Cipariu pentru anul școlar 2021-2022-Semestrul II; 

- Adresa Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” nr. 448/12.07.2021, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 65951/15.12.2021 prin care s-a comunicat Aviz 

favorabil nr. 8636/7/22.06.2021 dat de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

pentru organizarea programului ”Școală după școală” anul școlar 2021-2022 în unitatea de 

învățământ, Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, Sector 1; 

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

întrunit în ședință ordinară 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.- Se aprobă implementarea și finanțarea programului ”Masă caldă gratuită” la 

nivelul Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, pentru elevii din învățământul primar și 

gimnazial, în anul școlar 2021-2022 – Semestrul II. 

 

Art.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, 

pentru unitatea de învățământ Liceul Greco – Catolic ”Timotei Cipariu”, a sumei de 306.600,00 

lei necesară programului ”Masă caldă gratuită”, pentru 220 de elevi, perioada de implementare 

fiind anul școlar 2021-2022- Semestrul II, după cum urmează:  masă caldă - 15 lei/zi/elev. 

 

Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Generală de 

Administrație Publică Locală prin Compartimentul de Strategii de Dezvoltare Durabilă, 

Programe, Proiecte și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



     (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului 

București. 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, ȋn momentul votului fiind 

prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 20.01.2022, în ședința 

ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în temeiul art. 133 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

  Daniel-Constantin Ciungu      

                    SECRETAR GENERAL 

                           Lavinia Ionescu 
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