
 

HOTĂRÂREA NR. 188  

din 26 mai 2022 
 

privind: asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / 
acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce 
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor 
educative aferente pentru anul şcolar 2022-2023 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Fotea Costel  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5206/ 24.05.2022 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere răspunsurile UAT – urilor din judeţ la adresa Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 5206/28.04.2022; 

Având în vederea Minuta şedinţei din data de 18.05.2022 a Comisiei de aplicare a 
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 nr. 5120/19.05.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
cu nr. 6023/19.05.2022; 

Având în vedere prevederile Cap. I, punctul 1.6., Cap. II, punctul 2.2. din Anexa nr.6  
din Hotărârea Guvernului 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; 

Având în vedere prevederile art. 2, art. 4, alin.(3), art.7, art. 18 alin. (3) lit. a) din 
Hotărârea Guvernului 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;   
 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
  Având  în  vedere  prevederile  art.173, alin. (3), lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
         În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
      

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se aprobă asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ 
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 
Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2022-2023 pentru toate instituţiile 
şcolare beneficiare ale Programului pentru Şcoli al României din judeţul Galaţi. 

 
Art.2. Se aprobă, în vederea implementării Programului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023, produsele care vor fi achiziționate în vederea distribuirii în anul școlar 
2022-2023 şi anume: 2 porţii lapte UHT, 1 porţie iaurt, 2 porţii mere şi 3 porţii cornuri şi 2 porţii 
biscuiţi per săptămână. 
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Art.3. Se aprobă opţiunea pentru următoarele măsuri educative, care vor însoți 

distribuția fructelor și a laptelui în cursul anului școlar 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 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”. 
 
 Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, 
Comisiei județene pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, 
Inspectoratului Școlar Județean Galaţi, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Galaţi, Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Galaţi, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, 
Direcției pentru Agricultură Județeană Galaţi, Oficiului Fitosanitar Galaţi şi Centrului Judeţean 
Galaţi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
 (2) Structurile de specialitate cu atribuţii în acest domeniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 
 
 
 
 

 P R E Ş E D I N T E, 

Fotea Costel 
 

 

 
Contrasemnează  pentru  legalitate 

  Secretarul General al Judeţului  

              Coca Ionel       

                   

 

 

 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             Director executiv, 
                                                                                                                                  Stoica George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Popa Florentina Lili 
19.05.2022 


