
 

 
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 2020-2021 și 2021-2022 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 12980/06.04.2020 al Direcției Economice, 

raportul Serviciului juridic nr. 13081/07.04.2020,  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, cu  

modificările și completările ulterioare; 

 

 

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 2020-2021 și 2021-2022. 

          Art.2  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             
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