
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

           - 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;            

           -raportul de specialitate  nr. 7512/1 aprilie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

            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; 

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi 

situaţii de urgenţă; 

           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 
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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.                

                                         

 

                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 93 

Alba Iulia, 12 aprilie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. a şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28 

Număr voturi împotrivă: 0                             Abţineri de la vot: 0 
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