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          Proiect 

Nr.19673/23.07.2020 
Dosar IX.B/1 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ____ 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 
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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                    Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                          SECRETAR GENERAL 

                              Paul Cosma 


