
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.  622/11.11.2021 
privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurii de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru în vederea achiziţionării produselor aferente Programului pentru şcoli 
al României pentru unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București 

 
 

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

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. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia Economică, 
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.  
                                                       
INIȚIATOR PROIECT                                                                    AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                          Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

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 panificaţie preșcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de 

stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învăţământul primar 

și gimnazial de stat și particular, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.  

Conform Ordinului nr. 19/37/2018 privind aprobarea documentaţiei 

standardizată de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru de furnizare a fructelor, 

legumelor, produselor lactate și produselor de panificaţie, în cadrul Programului 

pentru școli al României, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, se impune 

încheierea unor acorduri-cadru cu durată de valabilitate de 2 ani, pentru furnizarea 

produselor ce fac obiectul Programului pentru școli al României, beneficiarilor din 

unităţile de învăţământ din Sectorul 6 al Municipiului București. 

Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea 

Programului pentru școli 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. 1.308/2013 al Parlamentului European 

şi al Consiliului, în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de 

fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale 

Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului 
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(UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

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

de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 

nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie. 

         Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală Investiţii 

Publice, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (4) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru în vederea achiziţionării 

produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru unităţile de 

învăţământ din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 



 

 

 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 6 privind asumarea responsabilităţii 

organizării şi derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru în 

vederea achiziţionării produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru 

unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 

 

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente naționale pentru 

aplicarea Programului pentru școli al României sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, iar la nivel local sunt consiliile județene 

şi/sau consiliul local, care își asumă organizarea și derularea procedurii de atribuire a contractelor 

pentru achiziția produselor aferente programului. Potrivit legislației menționate, consiliile județene 

şi locale sunt obligate să colaboreze și să își distribuie unele responsabilități şi înainte de 

demararea programului. 

Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea Programului 

pentru școli 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 şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea 

Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ 

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

nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea 

Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi 

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia 

de produse de panificaţie. 
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          Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

hotărârii privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurii de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru în vederea achiziţionării produselor aferente Programului pentru 

şcoli al României pentru unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București. 

 

 

 

 

 

 
DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS MARIN PETRESCU 

 






