
  

ROMÂNIA 
 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea listei produselor care se vor distribui  

în cadrul Programului pentru școli al României 

în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 în Județul Dolj 

 

 

           Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6626/16.03.2022 al Direcției 

Economice, raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Locală, Secretariat nr. 

6968/18.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate;  

 ţinând cont de Procesul verbal nr. 2367/09.03.2022 al Comisiei pentru aplicarea 

prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 

în perioada 2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 

anul școlar 2017-2018; 

         în baza O.G.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene, completată și aprobată prin Legea nr.55/2018 pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, a art. 3, art. 18 alin. (3) litera a) și alin. (4) 

din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 

anul școlar 2017-2018, cu modificările  și completările ulterioare;  

           în temeiul art. 173 alin.(1) lit. f) şi art. 182 și art.196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1. Se aprobă distribuția produsului măr în cadrul Programului pentru școli al 

României, în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 în Județul Dolj. 

   

  Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj duc la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.            

 



 

             

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Dolj și 

Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor 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. 

 

 

 

Nr. ________             Adoptată la data de _____________    

            

 

             PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                 SECRETAR GENERAL  

                                                                                             AL JUDEȚULUI 

     

    DORIN- COSMIN VASILE                             CRISTIAN  - MARIAN ŞOVĂILĂ 
 



JUDEŢUL DOLJ                           

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                          

Nr. 6626 /16.03.2022                                        

                                                                                             PREŞEDINTE, 

                                                                                                             

 

                                                                                   DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei produselor care se vor 

distribui în cadrul Programului pentru școli al României în anii școlari 2022-

2023 și 2023-2024 la nivelul Județului Dolj 

 
 

În vederea demarării procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca 

obiect ”Furnizarea și distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate 

și produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și 

privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal 

de 4 ore, pentru 2 ani școlari 2022-2023 și 2023-2024 – Județul Dolj” este necesară 

aprobarea listei produselor care se vor distribui în cadrul Programului pentru școli 

al României, în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 la nivelul Județului Dolj. 

Fructele  şi legumele care se pot distribui în unitățile de învățământ în 

conformitate cu prevederile ANEXEI 1 cap. II din Hotărârea 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 și completările ulterioare, sunt următoarele: 

    - mere; 

    - pere; 

    - struguri de masă; 

    - prune; 

    - morcov, păstârnac, ţelină rădăcină, sfeclă roşie; 

    - ardei graşi; 

    - castraveţi proaspeţi.  
În temeiul art. 3, din H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii 

de fructe şi/sau legume. Pentru anii şcolari 2022-2023 și 2023-2024, limita valorică 

zilnică/preşcolar/elev este de  0,6 lei pentru porţia de fructe şi legume. 

     În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) litera a) din H.G. 640/2017, 

cu modificările și completările ulterioare, ”în funcţie de specificul local şi 

posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau 

sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, autorităţile competente la nivel local 

prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, decid asupra listei 



produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a 

unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) 

nr. 1.234/2007 ale Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 

alin. (3) şi a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul şcolar în cauză şi în urma 

consultării comisiei” constituită la nivelul Județului Dolj. 

 Ca urmare a  Procesului verbal nr. 2367/09.03.2022 al Comisiei pentru 

aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 

şcoli al României în perioada 2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, s-a decis ca în Județul Dolj în 

anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 să se distribuie în unitățile de învățământ 

mere. 

Având în vedere cele menționate mai sus, se propune ca produsul care se va  

distribui în cadrul Programului pentru școli al României în anii școlari 2022-2023 

și 2023-2024 la nivelul Județului Dolj să fie mărul.  

 

 

 

 
        DIRECTOR EXECUTIV,                                      ŞEF SERVICIU,                  

  MARIAN LAURENŢIU MECU                                 GABRIEL AFTINESCU    

 

 

 

           
                                                   Întocmit, 

                                                                                           CARMEN MORĂREŢ 

 
 

            

                                                                                                                                                        

    



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală       

Nr.6968/18.03.2022                                      VIZAT 

      DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                       Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea listei produselor care se vor distribui 

în cadrul Programului pentru școli al României în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 în 

Județul Dolj 

 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor care se vor distribui în 

cadrul Programului pentru școli al României în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 în 

Județul Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea listei produselor care se vor distribui 

în cadrul Programului pentru școli al României în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 în 

Județul Dolj; 

.2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

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

Uniunii Europene, completată și aprobată prin Legea nr.55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei 

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

Uniunii Europene; 

-  art.3, art.18 alin.(3) lit. a) și alin.(4) din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului 

pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările  și completările 

ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

     

 Avizat         

ȘEF SERVICIU JURIDIC           

                    Daiana Stoica            

                                                                                                                        Întocmit 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC 

                                                                                                         Mioara-Veronica Manea                                           




