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HOTĂRÂREA NR.144 
                                          din 23 septembrie 2021 
 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru 

derularea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - 
decembrie a anului şcolar 2021 – 2022 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr. 25608/16.09.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice, raportul Serviciului juridic, 

precum şi avizul comisiei de specialitate,  

Având în vedere  prevederile: 

- art. 19 alin. (1) lit. ”a2” şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 

- art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- Ordinului ministrului educaţiei nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021 – 

2022, 

- Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2021 - 

2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului 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, 

- Hotărârii Guvernului 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, 

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 şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 179.000 lei din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 

către bugetele locale ale  orașului Miercurea Nirajului și comunelor Chibed, Corunca, 

Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata pentru 

distribuţia produselor în cadrul  Programului pentru şcoli al României în perioada 

septembrie – decembrie a anului şcolar 2021 - 2022, potrivit anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Sumele rămase neangajate la 30.06.2021 din sumele repartizate potrivit anexei nr. 3 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 38/2021 privind repartizarea pe anul 2021 a 

sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 

ianuarie - iunie a anului şcolar 2020 - 2021, precum şi estimarea sumelor ce vor fi 

repartizate pentru anii 2022, 2023 şi 2024 vor fi utilizate pentru finanţarea distribuţiei 

produselor în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie – 

decembrie a anului şcolar 2021 – 2022.  

Art.2. Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, cărora le-au 

fost repartizate sume potrivit prezentei hotărâri, au obligaţia alocării şi utilizării sumelor 

repartizate potrivit art. 1 cu respectarea destinaţiilor prevăzute de lege şi a 

metodologiilor legal aprobate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, orașului Miercurea Nirajului și 

comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, Sărățeni, 

Sânpaul și Vărgata, care răspund de ducerea la îndeplinire a acesteia. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                            Paul Cosma 
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Nr.25608/16.09.2021 

Dosar IX B/1 

              

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al 

României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022 

 

 

Art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa 

Guvernului  nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd obligaţia 

consiliilor judeţene de a repartiza sumele necesare derulării programului bugetelor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care au optat pentru derularea acestuia 

la nivel local, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor 

aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.  

Potrivit anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea 

bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 

- 2023 pentru anul şcolar 2021 - 2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului 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, sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor pentru 

distribuţia produselor în cadrul programului în perioada septembrie - decembrie a 

anului şcolar 2021 – 2022, la nivelul judeţului Mureş, se ridică la 5.172.000 lei.  

În  anul şcolar 2021 – 2022, Programul pentru şcoli al României la nivelul orașului 

Miercurea Nirajului și comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, 

Gornești, Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata se derulează la nivel local.  

Potrivit anexei nr. 3 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea programului  la nivelul judeţului Mureş au fost diminuate 

cu 451.000 lei, reprezentând diferenţa dintre necesarul susmenţionat şi sumele 

neangajate până la data de 30.06.2021  din sumele aprobate în temeiul Legii nr. 

15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021. 

Ţinând cont de faptul că sumele neangajate până la data de 30.06.2021 din sumele 

repartizate potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 38/2021 

pentru derularea programului la nivel local nu acoperă necesarul de finanţare al 

programului în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022 la nivelul 

respectivelor unităţi administrativ-teritoriale, de opţiunea consiliilor locale ale 
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comunelor Corunca, Sărăţeni, Sânpaul şi Vărgata de a derula programul la nivel local 

începând cu anul şcolar 2021-2022 şi de aspectele susmenţionate, Consiliului Judeţean 

Mureş îi revine obligaţia de a repartiza unităţilor administrativ-teritoriale în cauză 

sumele necesare pentru distribuţia produselor în cadrul Programului pentru şcoli al 

României în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2021 – 2022, în 

completarea celor rămase neangajate la 30.06.2021.   

Având în vedere cele de mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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Nr. 25680/16.09.2021 

                Dosar IX B/1              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în 

perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022 

 

Art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021  şi art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului  
nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd obligaţia consiliilor judeţene 
de a repartiza sumele necesare derulării programului bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale care au optat pentru derularea acestuia la nivel local, din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor aprobate prin legea bugetului 
de stat cu această destinaţie. În anul şcolar 2021-2022, la nivelul judeţului Mureş, 
Programul pentru şcoli al României se derulează la nivel local de către consiliile locale ale 
orașului Miercurea Nirajului și comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, 
Gornești, Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata, conform hotărârilor de consiliu local 
adoptate în acest sens. Prin urmare, se impune repartizarea de sume cu această destinaţie 
bugetelor locale ale acestor unităţi administrativ – teritoriale prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Potrivit anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului 
pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru 
anul şcolar 2021 - 2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului 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, sumele 
necesare pentru finanţarea cheltuielilor pentru distribuţia produselor în cadrul Programului 
pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022, la 
nivelul judeţului Mureş, se ridică la 5.172.000 lei, din care 399.000 lei reprezintă necesarul 
de finanţare aferent unităţilor administrativ – teritoriale mai sus amintite. 

Sumele necesare fiecărei unităţi administrativ – teritoriale pentru distribuţia produselor în 
cadrul  Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie – decembrie a anului 
şcolar 2021 – 2022, la nivel local, au fost calculate în baza numărului de beneficiari 
comunicat de către unităţile administrativ - teritoriale, structurii anului şcolar 2021-2022 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 
2021 – 2022 şi a prevederilor Hotărârii Guvernului 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, şi se regăsesc în cadrul tabelului de mai jos. 

Ţinându-se cont de necesarul susmenţionat şi de sumele alocate cu această destinaţie prin 
Legea nr. 15/2021, cu modificările ulterioare, şi neangajate până la data de 30.06.2021, în 
cuantum de 5.623.000 lei la nivelul judeţului Mureş, s-a stabilit diminuarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul județelor pe anul 2021 având ca destinaţie finanţarea Programului pentru şcoli al 
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României la nivelul judeţului Mureş cu 451.000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 19  alin. (1) lit. 
”a2” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2021 şi anexei nr. 3 la aceasta. Având în vedere că sumele 
neangajate la 30.06.2021 din sumele repartizate potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 38/2021 nu acoperă integral necesarul de finanţare a 
programului la nivel local în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2021-2022 şi 
opţiunea consiliilor locale ale comunelor Corunca, Sărăţeni, Sânpaul şi Vărgata de a derula 
programul la nivel local începând cu anul şcolar 2021-2022, rezultă necesitatea de 
suplimentare a sumelor repartizate iniţial cu 179.000 lei potrivit tabelului de mai jos, fiind 
diminuate concomitent sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor evidenţiate în bugetul Judeţului Mureş pe 
anul 2021 cu 630.000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere cele de mai sus,  apreciem că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru 

aprobarea repartizării de sume bugetelor locale ale orașului Miercurea Nirajului și 

comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, Sărățeni, 

Sânpaul și Vărgata, pentru distribuţia produselor în cadrul  Programului pentru şcoli al 

României în perioada septembrie – decembrie a anului şcolar 2021 – 2022, cu ocazia 

şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 23.09.2021. 

DIRECTOR EXECUTIV                                                          
Alin Mărginean                                                                          

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 

Nr. 
crt. 

Unitate administrativ-
teritorială 

Necesar de 
finanţare 
distribuţie 
produse 

septembrie – 
decembrie 

2021 
-mii lei- 

Sume neangajate 
din sumele 

repartizate prin 
HCJM nr. 

38/2021 la 
30.06.2021 

-mii lei- 

Sume de 
repartizat 

suplimentar 
faţă de sumele 

repartizate 
prin HCJM nr. 

38/2021 
-mii lei- 

1 Oraş Miercurea Nirajului 67 54 13 

2 Comuna Chibed 20 16 4 

3 Comuna Corunca 17  17 

4 Comuna Eremitu 61 61 0 

5 Comuna Gălești 22 16 6 

6 Comuna Ghindari 37 30 7 

7 Comuna Gornești 54 25 29 

8 Comuna Păsăreni 20 18 2 

9 Comuna Sărăţeni 19  19 

10 Comuna Sânpaul 59  59 

11 Comuna Vărgata 23  23 

 TOTAL 399 220 179 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru 

derularea Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie 

a anului şcolar 2021 – 2022 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 25608 din 16.09.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției economice,  

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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 

deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021, art.19 alin.(1), lit.„a2” din Ordonanța de Urgență 

nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, ale art.3 alin.(1^1) din 

O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al 

Uniunii Europene, ale Ordinului ministrului educaţiei nr. 3243/2021 privind structura anului 

şcolar 2021 – 2022, ale Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului 

pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru 

anul şcolar 2021 - 2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului 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, ale H.G. 

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 și completările ulterioare, precum și cele ale art.87 alin.(2), ale 

art.173 alin (1), lit.„f” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

În  anul şcolar 2021 – 2022, Programul pentru şcoli al României la nivelul orașului Miercurea 

Nirajului și comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, 

Sărățeni, Sânpaul și Vărgata se derulează la nivel local. 

   Nr. 25706/17.09.2021 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021  şi art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului  

nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd obligaţia consiliilor judeţene 

de a repartiza sumele necesare derulării programului bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale care au optat pentru derularea acestuia la nivel local, din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor aprobate prin legea bugetului 

de stat cu această destinaţie. 

Potrivit anexei nr. 3 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea programului  la nivelul judeţului Mureş au fost diminuate cu 

451.000 lei, reprezentând diferenţa dintre necesarul susmenţionat şi sumele neangajate 

până la data de 30.06.2021  din sumele aprobate în temeiul Legii nr. 15/2021 – Legea 

bugetului de stat pe anul 2021. 

Având în vedere că sumele neangajate la 30.06.2021 din sumele repartizate potrivit anexei 

nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 38/2021 nu acoperă integral necesarul de 

finanţare a programului la nivel local în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 

2021-2022 şi întrucât consiliile locale ale comunelor Corunca, Sărăţeni, Sânpaul şi Vărgata 

au optat pentru derularea programului la nivel local începând cu anul şcolar 2021-2022, 

rezultă necesitatea de suplimentare a sumelor repartizate iniţial cu 179.000 lei. 

Concomitent sumele cuprinse în bugetul Județului Mureș pentru derularea Programului 

pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022 se 

diminuează cu 630.000 lei 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1), lit. „f” consiliul județean îndeplinește alte atribuții 

prevăzute de lege, așa cum sunt în speță prevederile din Legea nr.5/2020, anterior 

menționate. 

Precizăm totodată 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.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru derularea 

Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 

2021 – 2022, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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