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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020  

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 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2021; 

            Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 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; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 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;  

 - Hotărârii Consiliului local al comunei Lupşa nr. 24/5 martie 2021 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5619/11 martie 2021 și adresa nr. 3235/11 martie 

2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5765/15 martie 2021 a UAT - 

Comuna Lupșa privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al 

României;  

           - Hotărârii Consiliului local al oraşului Abrud nr. 32/18 martie 2021 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6769/24 martie 2021 și adresa nr. 8495/29 martie 

2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7159/29 martie 2021 a UAT - 

Orașul Abrud privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al României; 

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 modificările şi 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; 

- 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 modificările şi completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

           Art. I. După art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 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 se introduce un articol nou, art. 3
1
 cu următorul 

conținut: 

          „Art. 3
1
. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul Județean Alba își asumă 

responsabilitate organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 



de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT - Orașul Abrud și 

UAT - Comuna Lupșa”. 

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

bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

publică în Monitorul Oficial Local 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, UAT - Oraşul Abrud, UAT - Comuna Lupșa, 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.                

                                         

                                  Avizat pentru legalitate 

      PREŞEDINTE,                        SECRETAR  GENERAL, 

                       Ion DUMITREL                                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr.  81 

Alba Iulia, 31 martie  2021 

 

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 şi 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 şi 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 şi 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 şi completările ulterioare către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 

http://www.cjalba.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 

aprilie 2020 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 

 

 

 

            I. Expunere de motive 

Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente naționale pentru aplicarea 

Programului pentru școli al României sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, iar la nivel local sunt consiul județean 

și/sau consiliul local, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului.  

 H.G. nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea 

Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ 

şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din 

partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de 

învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care 

cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie. 

 

 II. Descrierea situației actuale  

 Potrivit legislației menționate, consiliul județean colaboreză cu consiliile locale și își 

distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului. În acest sens, în perioada 

ianuarie-martie 2020 a avut loc consultarea Consiliului Județean Alba cu consiliile locale din 

județ, referitor la asumarea/neasumarea responsabilităților ce decurg din implementarea 

Programului pentru școli al României în Județul Alba.  

Din 78 unităţi administrative-teritoriale, 2 unități administrative UAT - Orașul Abrud și 

UAT - Comuna Lupșa, prin Hotărârea  nr. 9 din 30.01.2020 respectiv Hotărarea nr. 12 din 

20.02.2020, au decis asumarea 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, iar 

76 unităţi administrative-teritoriale au hotărât neasumarea programului. Pentru acestea din urmă 

Consiliului Județean Alba, a aprobat asumarea implementării Programului pentru școli al 

României în Județul Alba, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023 prin Hotărârea 

nr.84 din 10 aprilie 2020.  

În luna martie 2021 UAT - Comuna Lupșa (prin adresa nr. 3235/11.03.2021 și Hotărârea 

nr. 24/05.03.2021) și UAT - Oraşul Abrud (prin adresa nr. 8495/29.03.202 și Hotărârea 

nr.32/18.03.2021) prezintă faptul că nu au reușit încheierea contractelor de achiziții pentru 

furnizarea produselor preșcolarilor și elevilor beneficiari ai Programului pentru școli al 

României, fapt pentru care au emis hotărâri de neasumare a acestuia. 

Prin urmare pentru ca preșcolarii și elevii înscriși în unitățile de învățământ din UAT 

orașul Abrud și UAT comuna Lupșa, să beneficieze de produsele distribuite în cadrul 

Programului pentru școli al României în Județul Alba, Consiliul Județean Alba are obligația 

asumării responsabilităților ce decurg din implementarea acestuia. 

 



 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.84/10 aprilie 2020 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 

 

 IV. Baza legală 

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

Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare 

- H.G. nr.640/2007 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 

 

V. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Potrivit prevederilor art. 3 ali. 1-2 din O.G. nr. 13/2017 privind  aprobarea participării 

României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 

ulterioare 

„(1) Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se 

asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe 

judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe 

nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X 

„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, reprezentând sprijin 

financiar din FEGA. 

  (2) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, se stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al 

României aferent fiecărui an şcolar, pentru distribuţia produselor de panificaţie prevăzută la art. 

2 şi componentele prevăzute la art. 1 alin. (2), ca urmare a adoptării actului de punere în aplicare 

al Comisiei în baza art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului privind 

măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a 

pieţelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2016/795 al 

Consiliului.” 

 

VI. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în 

ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane 

şi de lapte în instituţiile de învăţământ  

Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din 

partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de 

învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei 

 

  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. 81 din 31 martie  2021. 

         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 

 

https://idrept.ro/12037430.htm
https://idrept.ro/12045215.htm


 

ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr.  7429/31 martie 2021 

 

 

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 şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020  

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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 2 aprilie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi s a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 12 aprilie  2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 81 din 31 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 cu privire la aprobarea 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, 2021-2020 și 2022-2023; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Lupşa nr. 24/5 martie 2021 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5619/11 martie 2021 și adresa nr. 3235/11 martie 

2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5765/15 martie 2021 a UAT - 

Comuna Lupșa privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al 

României;  

           - Hotărârea Consiliului local al oraşului Abrud nr. 32/18 martie 2021 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6769/24 martie 2021 și adresa nr. 8495/29 martie 

2021 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7159/29 martie 2021 a UAT - 

Orașul Abrud privind neasumarea responsabilitățior privind Programul pentru școli al României; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 7512/1.04.2021  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.84/10 aprilie 2020 cu privire la 

aprobarea 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, 2021-2020 și 2022-2023 

 

Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente pentru aplicarea 

Programului pentru școli al României la nivel local sunt consiliul județean și/sau consiliul local, 

care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția 

produselor aferente Programului pentru școli al României.  

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, creează cadrul legal pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023. Potrivit legislației menționate, 

consiliul județean colaboreză cu consiile locale și își distribuie responsabilitățile înainte de 

demararea Programului.  

În acest sens, în perioada ianuarie-martie 2020 a avut loc consultarea Consiliului Județean 

Alba cu consiliile locale din județ, pentru asumarea, respectiv neasumarea responsabilităților ce 

decurg din implementarea Programului pentru școli al României în Județul Alba.   

Din 78 unităţi administrative-teritoriale, UAT orașul Abrud (prin Hotărârea  nr.9 din 

30.01.2020) și UAT comuna Lupșa (prin Hotărârea nr.12 din 20.02.2020), au hotărât asumarea 

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, iar 76 unităţi administrative-teritoriale au hotărât 

neasumarea. Pentru acestea din urmă Consiliului Județean Alba prin Hotărârea nr.84 din 10 

aprilie 2020, a aprobat asumarea implementării Programului pentru școli al României în Județul 

Alba, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023.  

 Cele două unități administrativ-teritoriale UAT orașul Abrud și UAT comuna Lupșa nu 

au reușit încheierea contractelor de achiziții pentru furnizarea produselor preșcolarilor și elevilor 

de la începutul anului școlar  până în prezent, fapt consemnat în adresele nr.3235/11.03.2021 

(UAT Lupșa)  respectiv nr.8495/29.03.2021 (UAT Abrud), ca urmare în luna martie au emis 

hotărâri de neasumare a responsabilităților privind Programul pentru școli al României și anume 

UAT orașul Abrud prin Hotărârea nr.32/18.03.2021 și UAT comuna Lupșa prin Hotărârea 

nr.24/05.03.2021. 

În contextul celor de mai sus, pentru ca preșcolarii și elevii înscriși în unitățile de 

învățământ din UAT orașul Abrud și UAT comuna Lupșa, să beneficieze de produsele distribuite 

în cadrul Programului pentru școli al României în Județul Alba, prin proiectul de hotărâre se 

propune asumarea responsabilităților ce decurg din implementarea acestui program. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 

 


