
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE   
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba  

a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României 
 în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021  

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 
2020-2021. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 lit. a şi art. 5 alin. 3 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 23 lit. a4 din O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

- art. 3 alin. 11 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-
2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017-2018; 

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 
2020-2021;  
 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 modificările și completările ulterioare 
adoptă următoarea 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei 
de 2.752 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, pentru derularea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021, potrivit anexei - parte 
integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Suma repartizată conform art. 1 se evidenţiază în bugetul local al unităţilor 
administrativ-teritoriale la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor” 

Art. 3. Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale au obligaţia 
alocării şi utilizării sumelor repartizate conform art. 1 cu respectarea destinaţiilor prevăzute de 
lege şi a metodologiilor legal aprobate. 



Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete și Serviciul dezvoltare, programe și guvernanța corporativă din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale 
nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 
Serviciului Dezvoltare, Programe și Guvernanța Corporativă din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba  

 
                                                    Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 188 
Alba Iulia, 16 septembrie 2020 

 
    Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport  
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială. 



Anexa la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba  
nr. 188 din 16 septembrie 2020 

 
 
 
 
 
 

REPARTIZAREA 
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 

pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada  
14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021 

 
 
 
 

 
mii lei 

Unitatea 
administrativ -

teritorială 

Sume alocate 
pentru perioada 
14 septembrie-22 

decembrie a 
anului şcolar 

2020-2021  

din care: 
Distribuția 
fructelor și 
legumelor 

Distribuția 
lapte și 
produse 
lactate 

Distribuția 
produse de 
panificație 

A 1=2+3+4 2 3 4 
TOTAL, din care: 2.752,00 494,00 1.086,00 1.172,00
UAT Județul Alba 2.705,09 485,58 1.067,49 1.152,02
UAT Oraș Abrud 32,12 5,77 12,67 13,68
UAT Comuna Lupșa 14,79 2,65 5,84 6,30
 
 
 
 
                                                                                                Avizat pentru legalitate 
                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 20563/16 septembrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale  
din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli  

al României în perioada 14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021  
 
 
 

Expunere de motive 
Potrivit prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3 alin. 11 din O.G. nr. 13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările 
şi completările ulterioare, în situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează 
de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliile judeţene au obligaţia 
sa repartizeze, prin hotărâre, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor cu această destinaţie unităţilor administrativ-
teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului respectiv a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judetelor şi majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, la 
acelasi indicativdupă caz. 

 
Descrierea situației actuale 
Potrivit prevederilor art. 23 lit. a4 din O.U.G. nr.135/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 
bugetare din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2020 au fost aprobate sume rezervate în cuantum de 
160.311 mii pentru finanţarea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie-
decembrie a anului şcolar 2020-2021, sume care se vor repartiza pe judeţe prin hotărâre a 
Guvernului iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Prin urmare, din suma susmenţionată, prin H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului 
pentru implementarea Programului pentru şcoli al Romăniei în perioada 2017-2023 pentru anul 
şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018, Județului 
Alba i-a fost alocată, pentru implementarea programului mentionat mai sus, suma de 2.752 mii 
lei.  

Pentru anul şcolar 2020-2021, unităţile administrativ-teritoriale Orașul Abrud și Comuna 
Lupșa au optat pentru derularea Programului pentru școli al României la nivel local, respectiv 
asumarea responsabilitatii organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru 
pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru 
școli al României,  conform  Hotărârilor  Consiliului Local nr. 9/2020 și respectiv nr.12/2020. 

La stabilirea necesarului pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 
pentru derularea de către cele două unităţi administrativ-teritoriale a Programului pentru şcoli al 
României în perioada 14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021 s-au avut în vedere 
numărul maxim de beneficiari ai programului celor două unităţi administrativ-teritoriale, 
comunicat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, respectiv la nivelul judeţului Alba, 
structura anului şcolar 2020-2021 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 
3125/2020, limitele valorice zilnice şi numărul de produse distribuite săptămânal, stabilite prin 
H.G. nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi sumele stabilite la nivelul 
judeţului Alba pentru distribuţia produselor şi finanţarea măsurilor educative care însoţesc 



distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate, prevăzute în Hotărârea Guvernului 
nr. 678/2020. 

 
 Baza legală 

- art. 173 alin 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 lit.a şi art. 5 alin. 3 din Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 
2020-2021;  

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 23 lit. a4 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri bugetare; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018  
 
 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 
condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 188 din 16 septembrie 2020 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 20564/16 septembrie 2020 
 

 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba  
a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României 

 în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021  
 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 16 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi  suplimentară a 
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 188/16 septembrie 2020 şi are ataşat 
referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale din Judeţul Alba a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 14 septembrie - 22 decembrie a anului şcolar 2020-2021. 
  Cu deosebită consideraţiune, 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 20672 din 16 septembrie 2020 

 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a 

sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada  
14 septembrie-22 decembrie a anului şcolar 2020-2021  

 
 

Potrivit prevederilor art. 4 lit. a coroborate cu cele ale art. 5 alin. 3 din Legea bugetului de 
stat pe anul 2020, respectiv cu cele ale art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene au obligaţia repartizării sumelor 
necesare derulării Programului pentru şcoli al României, bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale care au optat pentru derularea acestuia la nivel local. 

În acest sens, unităţile administrativ-teritoriale Orașul Abrud și Comuna Lupșa prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr. 9/30 ianuarie 2020, respectiv Hotărârea Consiliului Local  nr. 
12/20 februarie 2020 şi-au asumat responsabilitatea organizarii şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
aferente Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2020-2023. 

Art. 23 lit. a4 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri bugetare prevede ca sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2020 au fost majorate cu suma de 
160.311 mii, având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea 
Programului pentru şcoli al României, în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2020-
2021, sume care se vor repartiza pe judeţe prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Prin urmare, din suma susmenţionată, prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2020 privind 
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al Romăniei în perioada 
2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 
2017-2018, pentru perioada 14 septembrie 2020-22 decembrie 2020, Judeţului Alba i-a fost 
alocată suma de 2.752 mii lei având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor determinate de 
implementarea Programului pentru şcoli al României, la nivelul judeţului Alba. 
Având în vedere: 
 Nota de fundamentare nr.20505/14.09.2020 a Serviciului dezvoltare programe si 

guvernanţă corporativă; 
 structura anului şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 

nr. 3125/2020; 
 numărul maxim de beneficiari ai programului la nivelul celor doua unităţi administrativ-

teritoriale, respectiv la nivelul judeţului Alba comunicat prin adresa Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Alba nr. 4970/14.08.2020; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 sumele prevăzute în anexele nr. 1- 3 la Hotărârea Guvernului nr. 678/2020 privind 
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 



şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018,  

se propune repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 2.752 mii lei reprezentând 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor pentru finantarea Programului pentru scoli al Romaniei, dupa cum urmează: 

 
 
 

mii lei 
Unitatea 

administrativ -
teritorială 

Sume alocate 
pentru perioada 
14 septembrie-22 

decembrie a 
anului şcolar 

2020-2021  

din care: 
Distribuția 
fructelor și 
legumelor 

Distribuția 
lapte și 
produse 
lactate 

Distribuția 
produse de 
panificație 

A 1=2+3+4 2 3 4 
TOTAL, din care: 2.752,00 494,00 1.086,00 1.172,00
UAT Județul Alba 2.705,09 485,58 1.067,49 1.152,02
UAT Oraș Abrud 32,12 5,77 12,67 13,68
UAT Comuna Lupșa 14,79 2,65 5,84 6,30

 
 

 
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 188 din 16 septembrie 2020. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Marian Florin AITAI 

 
 
 
 
 


