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norAnAREA NR. 47l2orl
privind participarea comunei Moacqa prin consiliul Local al comunei MoacEa la Programul

pentru qcoli al Romflniei pentru anul qcolar 2018-2019

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedin{a ordinari din 15

noiembrie 2018;
Av6nd in vedere Expunerea de motive nr. 2.005/09.11.2018 privind Participarea comunei

Moacga prin Consiliul Locaial Comunei Mou.qu la Programul pentru gcoli al Rom6niei pentru anul

qcolar 2018-2019;
Av6nd in vedere Raportul de specialitatenr,2.006109.11.2018 al Compartimentului financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moacaa;

Av6nd in vedere Referatul Comisiilor d^e specialitate ale Consiliului local al comunei Moacga;

Avind in vedere:
- o.G. ,r. tlninn privind aprobarea particip[rii Romaniei la Programul pentru qcoli al

Uniunii Europene, aprobatd cu complet[ri prin Legea nr' 55/2018;

- o.U.G. n . giizintgpentru compietarea'urt. : ain ordonan[a Guvernului nr. 1312017 privind

aprobarea participdrii Romdniii la Programul pentru qcoli al Uniunii Europene;

- H. G. n . A+OtZOtl pentru apiobareaProgramului pentru gcoli al Rom6niei in perioada 2017-

2023 Ei pentru stabilirea bugetului pentru impGmentarea acestuia in anul gcolar 2017-2018' cu

modific6rile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), alin' (6) lit' a pct' 1-din Legea nr'21512001

privind administrali" prUfti f"cal6, republicata, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

Intemeiulart.45alin.(l)qiart.115alin.(1)lit.bdinLegeaLegeanr.2l5l200lprivind
administralia publicl local[, repuiiicate, cu modific[rile Ei complet6rile ulterioare;

Art. t. - Se aprob[ participarea comunei Moacqa prin consiliul Local al comunei MoacEa la

Programulpentru E"oii ul Rominiei pentru anul qcolar 2018-201.9'

Art.2. - Se stabilesc produsele in cadrul Programului pentru qcoli al Romdniei pentru anul

gcolar 2018-2019 duP[ cum trmeazd"
l. Produse de Panificafie: corn'

2. Produse lactate: lapte pasteurizat,

3. Fructe: mere.
prezentei hotirAri se insSrcineazl primarul comunei

iin cadrul aparatului de specialiate al primarului

HOTAnA$rE

iaurt.

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a

MoacAa gi Compartimentul financiar-contabil

comunei MoacEa.

Moacga,la 15 noiembrie 2018
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