ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Avizul Comisiei de
specialitate nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Referatul nr. 94/20.01.2015 a Serviciului Public de Asistenta Sociala,
Văzând prevederile HG nr.903/2014 privind nivelul alocatiei zilnice de hrana si Legea nr.208/1997
- a Cantinelor Sociale,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (b), alin. (4), lit. (a), alin. (6), lit. (a), pct.2 şi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă cuantumul alocatiei zilnice de hrana pentru categoriile defavorizate ce servesc
masa la Cantina Sociala in suma de 12lei/masa.
Art.2. In vederea obtinerii de venituri proprii se aproba comercializarea unei mese de pranz- hrana
calda din cel putin doua feluri de mancare la pretul de 7 lei / portie, redus cu 42% fata de pretul
prevazut de H.G 903/2014 si catre alte persoane care doresc sa serveasca pranzul la un pret
subventionat de catre Primaria municipiului Caransebes, fara TVA, taxe, utilitati sau profit unitate.
Art.3. Pentru categoriile defavorizate prevazute la art.1. la masa de pranz in valoare de 7 lei/portie
- masa calda se aproba si alocarea unei gustari reci in cuantum de 5 lei/portie, la aceiasi masa.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin Serviciul Public de Asistenta Sociala.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art.
49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Public de Asistenta Sociala;
- Direcţia Economică;
- Biroul Audit Inten;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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