
 

 

 

 

    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a produselor ce se vor distribui   

în cadrul  Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor  

educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023  

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, în sistem vidoeoconferinţă, în 

data de 10 aprilie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei 

produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al României, precum și 

stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul 

Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul  Programului pentru școli al 

României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-

2022 și 2022-2023; 

- raportul de specialitate nr. 8773/8 aprilie 2020 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 3 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 13/2017 privind  aprobarea participării României la Programul pentru școli 

al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3,  art. 4, art. 18 alin. 3 lit. a din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. 1. În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 

2017-2023, produsele care vor fi achiziționate în vederea distribuirii în anii școlari 2020-2021, 

2021-2022, respectiv 2022-2023 sunt:   

 lapte UHT,  

 corn, alternativ cu biscuiți uscați 

 mere. 

Art. 2. Se aprobă opțiunea pentru următoarele măsuri educative, care vor însoți distribuția 

fructelor și a laptelui în cursul anilor școlari 2020-2021,2021-2022 și 2022-2023: 

 organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a 

laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi 

legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de 

producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi 
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lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de 

profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; 

 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 şi/sau miere, cu 

acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;  

 organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi 

produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare 

şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv 

curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate; 

           Art. 3. Consiliul Județean Alba își asumă responsabilitatea organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru  pentru achiziția produselor aferente 

programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative la nivelul Județului Alba pentru 76 de unităţi administrativ-teritoriale, 

excepție făcând UAT - Oraşul Abrud și UAT - Comuna Lupșa (unităţi administrativ-teritoriale 

care şi-au asumat prin hotărâre a consiliului local responsabilitatea organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor pentru unităţile administrativ-teritoriale respective). 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

 colaborează și solicită sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar Județean Alba, 

Direcției de Sănătate Publică Alba și Direcției pentru Agricultură a Județului Alba, după caz, 

conform dispozițiilor legale; 

 elaborează documentațiile de atribuire și documentațiile-suport ale acestora, 

organizează procedurile de achiziție publică, desemnează câștigătorii, încheie 

contractele/acordurile-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizează și controlează distribuția 

produselor și desfășurarea măsurilor educative; 

 informează Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României 

constituită prin ordin al Prefectului Județului Alba cu privire la câștigătorii desemnați în urma 

organizării procedurilor de achiziție publică, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea 

acestora; 

 colaborează  cu  directorii  unităților  de  învățământ pentru confirmarea documentelor 

de recepție cantitativă și calitativă în vederea efectuării plății produselor și serviciilor contractate; 

 informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin Centrul județean, cu 

privire la măsurile educative realizate pentru care nu se solicit rambursarea cheltuielilor 

efectuate; 

 transmite toate datele referitoare la Programul pentru școli al României către 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății 

și către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro , se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei 

județene pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, Inspectoratului 

Școlar Județean Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Direcției pentru Agricultură a 

Județului Alba, Centrului Județean Alba al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultută, 

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului  achiziții 

publice și monitotizarea implementării contractelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

Nr. 84 

Alba Iulia, 10 aprilie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. d, 

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 30 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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