ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 248/21.09.2022
privind asumarea responsabilităţii cu privire la derularea acordurilor-cadru/contractelor pentru
achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru unitățile de
învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 - 2023
și a derulării măsurilor educative la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu
Gâdiuță și Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. ……..., din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Sectorului 6 nr. ….., 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, cu modificările
și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul
învăţământului, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 238/2022 pentru aprobarea
criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de
sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe,
legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea 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, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196
alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și
completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE:
Art. l. (1) Se aprobă asumarea responsabilităţii cu privire la derularea acordurilor-cadru/
contractelor 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 2022 – 2023.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice, Direcţia Generală
Economică, Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe
şi Administrația Școlilor Sector 6, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform
competenţelor.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.

INIȚIATOR PROIECT,
CONSILIER LOCAL,
Alexandru Valeriu Gâdiuță

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul General al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

CONSILIUL LOCAL
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149,
SECTOR 6 BUCUREȘTI
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO
WWW.PRIMARIE6.RO

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilităţii cu privire la derularea
acordurilor-cadru/contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului
pentru şcoli al României pentru unităţile de învăţământ din Sectorul 6
al Municipiului București pentru anul școlar 2022 - 2023 și a derulării
măsurilor educative la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

Hotărârea 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, stipulează în Anexa 6 faptul că, autorităţile deliberative ale subdiviziunilor
teritorial-administrative ale Municipiului București adoptă hotărâri cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente
programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, la nivel local.
Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București și-a asumat deja
implementarea programului, o hotărâre în acest sens fiind adoptată anul trecut și
anume, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 241/2021 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. Achiziţia produselor alimentare se face în baza
unui contract cadru multianual, care se continuă și după finalizarea anului școlar
2021-2022.
Conform legislaţiei în vigoare, Programul pentru școli al României prevede
realizarea cumulată a următoarelor măsuri având ca beneficiari preșcolarii din
grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare
acreditate și pentru elevii din învăţământul primar și gimnazial de stat și particular:
a) acordarea gratuită de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de
produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.
b) măsuri educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui și
produselor lactate.

Valoarea zilnică/preșcolar/elev este adoptată anual, prin Hotărâre de Guvern.
Anul acesta, în data de 11 august, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea
Guvernului nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 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.
Autorităţile sunt obligate să implementeze cel puţin o măsură educativă în
fiecare an școlar, alegând dintre măsurile prevăzute la art. 4 din Hotarârea de
Guvern nr. 640/2017. Propun păstrarea opţiunii adoptată anul școlar anterior și
anume „organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de
lapte și produse lactate”. În acest scop, a fost încheiat un protocol cu Universitatea
de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară București.
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l),
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare,
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind asumarea
responsabilităţii cu privire la derularea acordurilor-cadru/contractelor pentru
achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru unităţile
de învăţământ din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 - 2023
și a derulării măsurilor educative la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București.

CONSILIER LOCAL,
Alexandru Valeriu Gâdiuţă

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
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SECTOR 6 BUCUREȘTI
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilităţii cu privire la derularea acordurilorcadru/ contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României
pentru unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 2023 și a derulării măsurilor educative la nivelul Sectorului 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 învăţământşi
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.
Valoarea zilnică/preșcolar/ elev este adoptată anual, prin Hotărâre de Guvern. Anul acesta,
în data de 11 august, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 1007/2022 privind stabilirea

bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru
anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 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.
Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București și-a asumat deja implementarea
programului, o hotărâre în acest sens fiind adoptată în anul trecut și anume Hotărârea 241/2021
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. Achiziția produselor alimentare se face în baza unui acord cadru cu o durată
de 4 ani, care se continuă și după finalizarea anului școlar 2021-2022.

Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea
hotărârii privind asumarea responsabilităţii cu privire la derularea acordurilor-cadru/ contractelor
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României pentru unitățile de
învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 - 2023 și a derulării
măsurilor educative la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București
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