
 
 

HOTĂRÂRE 
privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli 
al României pentru anul școlar 2021 - 2022 și a derulării măsurilor educative la nivelul 

Sectorului 6 al Municipiului București 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Generală Investiții Publice nr. 8035/11.11.2021, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6,  nr. 1 și nr. 5; 

Ținând cont de: 
 - Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 
pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene; 
- Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nr. 19 din 18 ianuarie 2018 și 
Agenției Naționale Pentru Achiziții Publice Nr. 37 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea 
documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a 
fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului 
pentru școli al României; 
- Hotărârea 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; 
- Anexa nr. 6, art. 2.1. din 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; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă asumarea responsabilităţii                                                                                                                                                         organizării şi derulării procedurii de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului 
pentru şcoli al României pentru unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului 
București. 

(2) Se aprobă implementarea măsurii educative „organizarea de zile tematice 
dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate” fără finanțare în 
cadrul Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2021 - 2022. 

 

ROMÂNIA 
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AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice, Direcţia 

Economică şi Administrația Școlilor Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei, conform competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
            Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă în termenul 
stabilit de lege.  
                                                       
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                      din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                       Secretarul general al Sectorului 6,                           
 
                                                                                                            
                                     Demirel Spiridon                                          
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