
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, 
în data de 17 septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
           - 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;     
           -referatul 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;     
           - raportul de specialitate nr. 20672 din 16 septembrie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi 
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. 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 
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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  
   
   
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 207 
Alba Iulia, 17 septembrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a, 
art. 139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba  
nr. 207 din 17 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
 
 
 
 
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                PREŞEDINTE,                                        SECRETAR GENERAL, 
                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


