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HOTĂRÂREA NR. 68/2018
privind participarea  Comunei  Valea Crișului prin Consiliul Local al Comunei

Valea Crișului la Programul pentru școli al României 
pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinta sa publică ordinară din data de 15.11.2018
având în vedere:
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei

Valea Crişului privind participarea  Comunei  Valea Crișului prin Consiliul Local al Comunei
Valea Crișului la Programul pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019

- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al
Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018;

- O.U.G. nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene; 

-  H.G.  nr.  640/2017  pentru  aprobarea  Programului  pentru  şcoli  al  României  în
perioada  2017-2023  şi  pentru  stabilirea  bugetului  pentru  implementarea  acestuia  în  anul
şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (9) și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Valea Crișului prin Consiliul Local al Comunei
Valea Crișului la Programul pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019.

Art. 2. Se stabilesc  produsele în cadrul Programului pentru școli al României pentru
anul școlar 2018-2019 după cum urmează:

- Produse de panificație: corn și biscuiți;
- Lapte de consum: lapte tratat termic, pasteurizat;
- Produse lactate: iaurt sau sana.
- Fructe: mere.
Art. 3. Se stabilește ca măsură educativă organizarea de concursuri tematice legate de

consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau
legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3
alin.  (3)  din  H.G.  nr.  640/2017,  din  şi/sau  miere,  cu  acordarea  de  premii,  precum  şi
organizarea  de  activităţi  de  grădinărit  la  nivelul  şcolii,  atât  pentru  distribuția  fructelor  și
legumelor,  cât  și  pentru  distribuția  laptelui  și  a  produselor  lactate  în  cadrul  Programului
pentru școli al României pentru anul școlar 2017-2018.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul
financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Valea Crișului.

Valea Crişului, la 15.11.2018
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