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          Proiect 

Nr.9060/8.04.2022                   
Dosar IX.B/1 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din ____ aprilie 2022 

privind stabilirea unor măsuri de implementare a Programului pentru școli al 
României, în anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.9053/8.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie, raportul 

Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reghin nr.46/16.03.2022, 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bălăușeri nr.8/26.01.2022 și Hotărârea Consiliului 

Local al Comunei Măgherani nr.18/9.03.2022, 

În considerarea prevederilor 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 și ale art. 1 alin.(4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 

privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu 

modificările și 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 și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. În anul școlar 2022-2023, contractele subsecvente care se încheie în baza 

acordurilor-cadru atribuite pentru furnizarea produselor aferente Programului pentru 

școli al României, în județul Mureș, vor exclude de la distribuire și unitățile de 

învățământ din municipiul Reghin și din comunele Bălăușeri și Măgherani. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș, Direcției de Sănătate Publică Mureș, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Mureș, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Mureș, Direcției pentru Agricultură Județene Mureș, Oficiului Fitosanitar Mureș, 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 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de implementare a 
Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023 

 

 

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 08.09.2021 au fost încheiate Acorduri-cadru cu o durată de valabilitate de 2 

ani, respectiv contracte subsecvente pentru perioada anului școlar 2021-2022, pentru 

furnizarea de lapte și produse lactate, de fructe și produse de panificație, 

beneficiarilor din unitățile de învățământ din județul Mureș, cu excepția elevilor din 

unitățile de învătământ aparținând orașului Miercurea Nirajului și comunelor Chibed, 

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

care și-au asumat organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor la 

nivel local, adoptând în acest sens hotărâri de consiliu local. 

Pentru anul școlar 2022-2023, municipiul Reghin și comunele Bălăușeri și Măgherani au 

adoptat hotărâri de asumare a responsabilității organizării și derulării la nivel local a 

procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente programului.   

Astfel, pentru următorul an școlar (2022-2023), contractele subsecvente ce se vor 

încheia în baza acordurilor – cadru atribuite pentru furnizarea produselor aferente 

Programului pentru școli al României, în județul Mureș, vor exclude de la distribuirea 

acestora și unitățile de învățământ din municipiul Reghin și din comunele Bălăușeri și 

Măgherani. 

Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 
 

Nr. 9054/8.04.2021 

Dosar IX.B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de implementare a 
Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023 
 

 

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. 

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. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 67 din 22 aprilie 2021 privind  

asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli 

al României, în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 s-a hotărât 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 

județul Mureș, cu excepția orașului Miercurea Nirajului și a comunelor Chibed, 

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

care și-au asumat organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor la 

nivel local, adoptând în acest sens hotărâri de consiliu local. 

La data de 08.09.2021 au fost încheiate Acorduri-cadru cu o durată de valabilitate de 2 

ani, respectiv contracte subsecvente pentru anul școlar 2021-2022, pentru furnizarea 

de lapte și produse lactate, de fructe și produse de panificație, beneficiarilor din 

unitățile de învățământ din județul Mureș, cu excepția elevilor din unitățile de 

învătământ aparținând celor 11 unități administrativ-teritoriale menționate mai sus. 

Pentru anul școlar 2022-2023, municipiul Reghin și comunele Bălăușeri și Măgherani au 

adoptat hotărâri de asumare a responsabilității organizării și derulării la nivel local a 

procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente programului.   

Prin urmare, pentru următorul an școlar (2022-2023), contractele subsecvente care se 

vor încheia în baza acordurilor - cadru atribuite pentru furnizarea produselor aferente 
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Programului pentru școli al României, în județul Mureș, vor exclude de la distribuire și 

unitățile de învățământ din municipiul Reghin și din comunele Bălăușeri și Măgherani. 

Având în vedere argumentele mai sus prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri de implementare a Programului pentru școli al României, 

în anul școlar 2022-2023, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean 

Mureș. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Carmen Orăşan 

Verificat: șef serviciu Delia Belean 

2ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de implementare a  

Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023  

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.9054/8.04.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.9086/8.04.2022 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:  

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile 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 Ordonanței Guvernului nr.13/2017 

privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, 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. 

Hotărârea Guvernului nr.640/07.09.2017 creează cadrul legal pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli 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 

și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de 

fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale 

Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului 

(UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de 

lapte în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

nr.907/2014 al Comisiei, care cuprinde și distribuția de produse de panificație. 
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În acest sens, art.2 din actul normativ prevede acordarea gratuită pentru preşcolarii 

din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi 

particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 

particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de 

panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev, precum și  finanţarea 

măsurilor educative care însoţesc distribuţia acestora. 

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 acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.67/2021 privind asumarea 

unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al 

României, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 s-a hotărât 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 județul Mureș, cu excepția orașului Miercurea Nirajului și comunelor Chibed, 

Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și 

Vărgata, care și-au asumat organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor la nivel local, adoptând în acest sens hotărâri de consiliu local. 

Astfel, la data de 08.09.2021 au fost încheiate Acorduri-cadru cu o durată de 

valabilitate de 2 ani, respectiv contracte subsecvente pentru anul școlar 2021-2022, 

pentru furnizarea de lapte și produse lactate, de fructe și produse de panificație, 

beneficiarilor din unitățile de învățământ din județul Mureș, cu excepția elevilor din 

unitățile de învățământ aparținând celor 11 unități administrativ-teritoriale arătate 

mai sus. 

Pentru anul școlar 2022-2023, municipiul Reghin și comunele Bălăușeri și Măgherani 

au adoptat hotărâri de asumare a responsabilității organizării și derulării la nivel 

local a procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente programului. 

Prin urmare, pentru anul școlar 2022-2023, contractele subsecvente care se vor 

încheia în baza acordurilor cadru atribuite pentru furnizarea produselor aferente 

Programului pentru şcoli al României, din județul Mureș, vor exclude de la distribuire 

și unitățile de învățămînt din municipiul Reghin și comunele Bălăușeri și Măgherani. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că raportat la prevederile actelor normative la care am făcut mai sus referire, sunt 

aplicabile prevederile art.173 alin.(1) lit.„f" din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean exercită alte atribuţii prevăzute de 

lege.  

Menționăm că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

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 

stabilirea unor măsuri de implementare a  Programului pentru școli al României, în 



                3/3 

 

anul școlar 2022-2023, 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. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Szövérfi Gabriella/ 2 ex. 
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