
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor 

 și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al 

României la nivelul Județului Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 6625/16.03.2022, al Direcției Economice,  

raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Locală, Secretariat nr. 7030/18.03.2022,  

precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza 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 baza 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,  punctul 1.4 din 

Anexa nr. 6 - Procedură privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între 

consiliile județene și consiliile locale, cu modificările și completările ulterioare; 

în baza hotărârilor consiliilor locale din Județul Dolj privind neasumarea 

răspunderii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al 

României; 

în temeiul art. 173 alin. (1), litera f), art.182 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit a) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

       Art.1 Se aprobă asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 

Programului pentru școli al României,  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, din toate unitățile 

administrativ-teritoriale din Județul Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024. 

 

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

prevederile prezentei hotărâri.             
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             PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                 SECRETAR GENERAL  

                                                                                               AL JUDEȚULUI 

     

    DORIN COSMIN VASILE                             CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

           

                                                          



JUDEŢUL DOLJ                          

DIRECŢIA ECONOMICĂ               

Nr. 6625 /16.03.2022                     

                                                                                 PREŞEDINTE, 

  

                                                                                             
                                                                        DORIN COSMIN VASILE 

                               
 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor  

și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României la nivelul 

Județului Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 

 

 

În conformitate cu  prevederile 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, autoritățile competente 

la nivel local pentru aplicarea Programului sunt consiliul județean și/sau consiliul 

local, care își asumă responsabilitatea pentru organizarea și derularea procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente 

Programului, acestea fiind obligate să colaboreze și să își distribuie 

responsabilitățile, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

      Având în vedere prevederile 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, 

punctul 1.4 din Anexa nr. 6 - Procedură privind colaborarea și distribuirea de 

responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, cu modificările și 

completările ulterioare,  s-a solicitat tuturor consiliilor locale din Județul Dolj 

adoptarea unei hotărâri de consiliu privind asumarea/neasumarea responsabilității 

pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al 

României, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024. 

  Conform hotărârilor de consilii locale adoptate, a fost declinată 

responsabilitatea de organizare și derulare a acestor proceduri  către Consiliul 

Județean Dolj. 

  Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea asumării organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, 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, din toate unitățile administrativ-teritoriale din Județul Dolj, pentru anii 

școlari 2022-2023 și 2023-2024. 

 

 

 

 
         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. 7030/18.03.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                            Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Dolj, pentru 

anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 

 

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 asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la 

nivelul Județului Dolj, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: asumarea organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a 

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

aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Dolj, pentru anii școlari 

2022-2023 și 2023-2024. 

 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:  

-art. 1 alin.(4) și alin. (5)  din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli al Uniunii Europene,  cu modificările și completările ulterioare; 

-pct. 1.4 din Anexa nr. 6 – Procedură privind colaborarea și distribuirea de responsabilități 

între consiliile județene și consiliile locale din H.G. nr. 640/2017 privind 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; 

-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, 

                                                                                        Marius PETRESCU                                           




