ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7 / 2012
privind împuternicirea Consiliului Județean Covasna să implementeze măsurile adiacente
distribuției de mere și să depună cererea de finanțare la APIA în numele Consiliului Local al
comunei Valea Crișului

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna;
Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de 31.01.2012.;
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive înițiate de domnul primar
în acest sens, avizul favorabil al Comsiei de activități economico-financiare din cadrul
Consiliului local al comunei Valea Crișului, raportul de specialitate al domnului viceprimar,
precum și avizul favorabil al secretarului comunei;
Având în vedere:
- adresa Consiliului Județean Covasna cu nr. 10641/16.11.2011. trimisă în acest scop;
- O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe în școli, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 889/2011 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei și frecvenței
distribuției, a limitei valorii zilnice/elev și a măsurilor adiacente distribuției de fructe, a
bugetului aferent acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la
nivelul administrației publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în
școli în anul școlar 2011-2012;
În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1./ - Se împuternicește Consiliul Județean Covasna să implementeze măsurile
adiacente distribuției de mere în anul școlar 2011-2012 precum și să depună cererea de finanțare
pentru recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente la APIA în
numele Consiliului Local al comunei Valea Crișului.
Art.2./ - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al
comunei Valea Crișului și Consiliul Județean Covasna.

Valea Crișului, la 31.01.2012.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KATÓ GÁBOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BENKŐ CECILIA MÓNIKA

