HOTĂRÂREA NR.126
din 30 iulie 2020
privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea
Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.19642/23.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie, raportul
Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În considerarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii 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 și completările
ulterioare – Anexa nr.6,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f”, coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă asumarea organizării și derulării procedurii de atribuire a
acordurilor-cadru și a contractelor subsecvente acestora pentru achiziția produselor
aferente Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021, în județul Mureș,
cu excepția orașului Miercurea Nirajului și a comunelor Chibed, Gălești, Gornești,
Păsăreni, Eremitu și Ghindari.
(2) Măsurile educative aferente Programului menționat la alin.(1), pentru anul școlar
2020-2021, rămân cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.83/2018
privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru
școli al României preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și
gimnazial de stat și particular, din județul Mureș, în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020,
precum și a măsurilor educative aferente.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Mureș, precum și Direcției juridice și administrație publică și Direcției economice din
cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 19642/23.07.2020
Dosar IX.B/1

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și
implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021
Prin 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 și completările ulterioare, se
prevede acordarea în mod gratuit de fructe, lapte, produse lactate și produse de
panificație preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și
gimnazial de stat și particular, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.
În data de 12.04.2019 au fost încheiate Acordurile-cadru pentru furnizarea de lapte și
produse lactate, de fructe și a produselor de panificație, cu o durată de valabilitate
de 2 ani, iar, ulterior, au fost încheiate contracte subsecvente pentru perioada
06.05.2019-14.06.2019, respectiv pentru perioada 09.09.2019-12.06.2020.
Pentru anul școlar 2020-2021 se impune încheierea unor contracte subsecvente
pentru furnizarea produselor ce fac obiectul Programului pentru școli al României, cu
operatorii economici semnatari ai Acordurilor-cadru nr.8848/6F, 8898/2L și 9015/4G,
în județul Mureș, cu excepția orașului Miercurea Nirajului și a comunelor Chibed,
Gălești, Gornești, Păsăreni și Eremitu, care și-au asumat organizarea și derularea
procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente
Programului la nivel local, adoptând în acest sens hotărâri de consiliu local.
Potrivit Ghidului destinat solicitanților privind acordarea ajutorului financiar FEGA în
cadrul Programului pentru școli al României, la cererea de finanțare pentru
achiziționarea produselor lactate și a fructelor se anexează și hotărârea privind
asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru
școli al României, în anul școlar 2020-2021.
Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre
alăturat.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.19708/24.07.2020
Dosar IX.B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și
implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021

Prin 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 și completările ulterioare, se
prevede acordarea în mod gratuit de fructe, lapte, produse lactate și produse de
panificație preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și
gimnazial de stat și particular, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.
În data de 12.04.2019 au fost încheiate Acordurile-cadru de furnizare nr.8848/6F cu SC
FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIE S.A. pentru furnizarea de lapte și produse lactate,
nr.8898/2L cu SC LOGISTIC MEDIA POP ART pentru furnizarea de fructe și nr.9015/4G
cu SC GRANDPAN DOR SRL pentru furnizarea și distribuirea produselor de panificație,
în județul Mureș, cu o durată de valabilitate de 2 ani, cu excepția orașului Miercurea
Nirajului.
Ulterior, au fost încheiate contractele subsecvente pentru perioada 06.05.201914.06.2019 a anului școlar 2018-2019, respectiv pentru perioada 09.09.201912.06.2020 a anului școlar 2019-2020.
În conformitate cu art.108, alin.(1) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă este obligată să nu
încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca
obiect achiziționarea produselor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, în
situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală
depășire a acestora nu reprezintă o modificare substanțială în condițiile art.221
alin.(7) din Legea nr.98/2006 și să atribuie contracte subsecvente operatorului
economic semnatar, ori de câte ori intenționează să achiziționeze produsele care au
făcut obiectul acordului-cadru încheiat, cu respectarea condițiilor stabilite la
încheierea acestuia.
Pentru anul școlar 2020-2021 se impune încheierea unor noi contracte subsecvente
pentru furnizarea produselor ce fac obiectul Programului pentru școli al României, cu
operatorii economici semnatari ai Acordurilor-cadru nr.8848/6F, 8898/2L și 9015/4G,
în județul Mureș, cu excepția orașului Miercurea Nirajului și a comunelor Chibed,
Gălești, Gornești, Păsăreni și Eremitu, care și-au asumat organizarea și derularea
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procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente
Programului la nivel local, adoptând în acest sens hotărâri de consiliu local.
Potrivit Ghidului destinat solicitanților privind acordarea ajutorului financiar FEGA în
cadrul Programului pentru școli al României, la cererea de finanțare pentru
achiziționarea produselor lactate și a fructelor se anexează și hotărârea privind
asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli
al României, în anul școlar 2020-2021.
Totodată, potrivit modificărilor aduse prin HGR 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, prin HGR
nr.52/2019, autoritățile competente să implementeze Programul pentru școli al
României au obligația informării Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură cu
privire la măsurile educative realizate pentru care nu se solicită rambursarea
cheltuielilor aferente, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru
sănătate ca materie opțională, respectiv să-și reactualizeze angajamentele asumate
pentru implementarea măsurilor educative aferente.
Având în vedere argumentele mai sus prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre
privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului
pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021, poate fi supus dezbaterii și
aprobării Consiliului Județean Mureș.

ȘEF SERVICIU
Delia Belean

Întocmit:consilier Carmen Orăşan
2ex.
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Nr.19763/24.07.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilități în derularea și
implemetarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr.19642/23.07.2020 şi Raportul de specialitate
nr.19708/24.07.2020 al Serviciului administraţie publică şi cancelarie,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt
incidente prevederile punctului 1.4. din Procedura privind colaborarea şi distribuirea
de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale, cuprinsă în anexa nr.6
la HGR 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, ale art.108 alin.(1) din HGR
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum şi cele ale art.173 alin.(1) lit.”f” din Ordonanţa de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens, potrivit punctului 1.4. din Procedura privind colaborarea şi distribuirea
de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale cuprinsă în anexa nr.6 la
HGR nr.640/2017, pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în
funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele
alocate, consiliul judeţean colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor,
comunelor şi cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local.
În consecinţă, consiliul judeţean a încheiat în 2019 acorduri-cadru pentru furnizarea
de lapte, produse lactate şi fructe, cu o durată de valabilitate de 2 ani.
În conformitate cu prevederile art.108 alin.(1) din HG nr.395/2016, autoritatea
contractantă este obligată să nu încheie cu alt operator economic, pe durata
acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea produselor care fac
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obiectul acordului-cadru respectiv, în situația în care cantitățile maxime estimate nu
au fost consumate sau o eventuală depășire a acestora nu reprezintă o modificare
substanțială în condițiile art.221 alin.(7) din Legea nr.98/2006 și să atribuie contracte
subsecvente operatorului economic semnatar, ori de câte ori intenționează să
achiziționeze produsele care au făcut obiectul acordului-cadru încheiat, cu
respectarea condițiilor stabilite la încheierea acestuia.
Astfel, pentru anul școlar 2020-2021 se impune încheierea unor noi contracte
subsecvente pentru furnizarea produselor ce fac obiectul Programului pentru școli al
României, cu operatorii economici semnatari ai acordurilor-cadru, în județul Mureș, cu
excepția orașul Miercurea Nirajului și comunelor Chibed, Gălești, Gornești, Păsăreni și
Eremitu, care şi-au asumat organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului la nivel local, adoptând
în acest sens hotărâri de consiliu local.
Potrivit Ghidului solicitanților, în vederea formulării cererii de ajutor financiar din
FEGA pentru achiziţionarea produselor lactate și a fructelor, la cererea solicitantului
se impune să fie anexată hotărârea privind asumarea unor responsabilități în derularea
și implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021.
Totodată, potrivit modificărilor aduse la HGR nr.640/2017 prin HGR nr.52/2019,
autoritățile competente să implementeze Programul pentru școli al României, au
obligația informării Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură cu privire la
măsurile educative realizate pentru care nu se solicită rambursarea cheltuielilor
aferente, în special cu privire la desfășurarea orei de educație pentru sănătate ca
materie opțională, respectiv să-și reactualizeze angajamentele asumate pentru
implementarea măsurilor educative aferente.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că
raportat la prevederile art.108 alin.(1) din HGR nr.395/2016, sunt incidente
prevederile art.173 alin.(1) lit.”f” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora consiliul județean îndeplinește ale atribuții prevăzute de
lege.
Menționăm că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
asumarea unor responsabilităţi în derularea şi implementarea Programului pentru şcoli
al României, în anul şcolar 2020-2021, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condiţiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu
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