HOTĂRÂREA NR. ______
din
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;

HOTĂRĂŞTE
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.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 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
Iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Fotea Costel prezintă un proiect de
hotărâre al cărui obiectiv este aprobarea asumării 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.
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 consiliile județene, care își
asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția
produselor aferente programului. Potrivit legislației menționate, consiliile județene sunt obligate
să colaboreze și să își distribuie unele responsabilități şi înainte de demararea 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. 1.308/2013 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.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 lit. a al H.G nr. 640/2017, Consiliul Județean
decide anual asupra listei produselor ce vor fi distribuite în anul școlar următor, precum și a
măsurilor educative care vor fi implementate, după ce acestea sunt prezentate și avizate, în
prealabil, de către Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României,
prin consultarea acesteia.
În contextul celor de mai sus, Consiliul Județean Galaţi a supus avizării Comisiei pentru
punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, lista produselor și a măsurilor
educative pentru anul școlar 2022-2023.
Conform Minutei şedinţei din data de 18 mai 2022 a Comisiei de Aplicare a H.G.
640/2017 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a avizat în plen propunerile
Consiliului Judeţean Galaţi şi Consiliului Judeţean Galaţi şi anume: 2 porții lapte UHT, 1 porţie
iaurt, 2 porţii mere şi 3 porţii cornuri şi 2 porţii biscuiţi per săptămână pentru anul şcolar 20222023, iar pentru măsurile educative: ”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”.

Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 173, alin. (3), lit. d) şi art. 196, alin. (1), lit.
a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În consecinţă, proiectul de hotărâre 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 îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi poate lua în dezbatere proiectul de hotărâre
în forma prezentată.
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 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
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 consiliile județene, care își
asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția
produselor aferente programului. Potrivit legislației menționate, consiliile județene sunt obligate
să colaboreze și să își distribuie unele responsabilități şi înainte de demararea programului.
Prin adresa nr. 5206/28.04.2022, Consiliul Judeţean Galaţi solicită unităţilor administrativteritoriale din judeţ lămuriri referitoare la valabilitatea hotărârilor emise în anii anteriori privind
neasumarea

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, adresă la care UAT- urile din judeţ au transmis răspunsuri prin care suntem anunţaţi
că unele hotărâri sunt valabile şi pentru anul şcolar 2022-2023, iar altele
neasumarea

responsabilităţii

organizării

şi

derulării

procedurilor

de

au aprobat
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; până la data iniţierii acestui proiect de hotărâre nicio unitate administrativ teritorială
nu a comunicat Consiliului Judeţean Galaţi hotărârea consiliului local 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 pentru anul şcolar
2021-2022.
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. 1.308/2013 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.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 lit. a al H.G nr. 640/2017, Consiliul Județean
decide anual asupra listei produselor ce vor fi distribuite în anul școlar următor, precum și a
măsurilor educative care vor fi implementate, după ce acestea sunt prezentate și avizate, în
prealabil, de către Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României,
prin consultarea acesteia.
În contextul celor de mai sus, Consiliul Județean Galaţi, a supus avizării Comisiei pentru
punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, lista produselor și a măsurilor
educative pentru anul școlar 2022-2023.
Conform Minutei şedinţei din data de 18 mai 2022 a Comisiei de Aplicare a H.G.
640/2017 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a avizat în plen propunerile
Consiliului Judeţean Galaţi şi anume: 2 porții lapte UHT, 1 porţie iaurt, 2 porţii mere şi 3 porţii
cornuri şi 2 porţii biscuiţi per săptămână pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi ”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”.
Faţă de cele expuse, solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 şi
supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Fotea Costel

