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H O T Ă R Â R E 

 

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unităţi de învățământ 

preuniversitar de stat 

 

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată; al art. I pct.1 din Legea 

nr. 306/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind 

aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, al art. 30 

alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare și al art. 60 din Legea nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ART. 1  

(1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor si municipiului București pe anul 2022 cu suma de 66.812 mii lei din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru  

finanțarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat,  în semestrul al II-lea al 

anului școlar 2021-2022. 
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ART. 2 

 Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu 

dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. 

 

ART. 3 

    Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în 

volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2022. 
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