
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative aferente Programului pentru şcoli al României la nivelul Municipiului 
Craiova, pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2020; 

           Având în vedere referatul de aprobare nr.46118/2020, raportul nr.47016/2020 al 
Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.47653/2020 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului 
pentru şcoli al României la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2020-
2021 şi 2021-2022;  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 
art.1.4 din Anexa 6 la Hotărârea 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, art.30, 31 din 
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 

             În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a, art.139 alin.1,  art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative aferente Programului pentru şcoli al României la nivelul 
Municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,     AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr.46118/12.03.2020 

 

 

Se aproba, 
Primar, 

Mihail Genoiu 
 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative 

aferente Programului pentru scoli al Romaniei la nivelul Municipiului Craiova 

 pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022  

 

 

În conformitate cu prevederile art.1, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 

13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii 

Europene, Romania participa la Programul pentru scoli al Uniunii Europene in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 al Parlamentului 

European in ceea ce priveste schema de ajutoare pentru aprovizionarea institutiilor de 

invatamant cu fructe si legume, cu banane si cu lapte si cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/795 din 1 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr.1370/2013 privind masuri pentru stabilirea anumitor ajutoare 

si restitutii in legatura cu organizarea comuna a pietelor produselor agricole. 

De asemenea conform art. 1 alin (4), autoritatile competente la nivel local 

pentru aplicarea Programului pentru scoli sunt consiliul judetean si /sau consiliul 

local, care isi asuma organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor 

pentru achizitia produselor aferente Programului. 

Conform art. 18, alin (6) din Hotararea Guvernului nr. 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei în perioada 2017-2023 si pentru 
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stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, 

consiliile judetene si consiliile locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile 

inainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea si 

distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene si consiliile locale, prevazuta 

in anexa nr.6. 

Prin adresa nr. 315/2020 Consiliul Judetean Dolj a  solicitat Primariei 

Municipiului Craiova un raspuns cu privire la asumarea  sau neasumarea 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurii pentru anii scolari 2020-2021 si 

2021-2022. 

Avand în vedere faptul că în perioada 2017-2019 Consiliul Judetean Dolj a 

desfasurat in bune conditii activitatile Programul pentru scoli al Romaniei precum si 

faptul ca in structura organizatorica a Primariei Municipiului Craiova nu exista un 

compartiment functional care sa aiba atributii in domeniul învatamantului si care 

poate organiza si derula procedurile necesare pentru desfasurarea acestui Program si 

prevederile art 136, art 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 

propunem adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei Hotarari 

cu privire la neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative 

aferente Programului pentru scoli al Romaniei la nivelul Municipiului Craiova  

pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022.   

 

 

 

Pt. Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Daniela Militaru Lucia Stefan 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget  
Nr. 47016/13.03.2020 

 

Se aproba, 
Primar, 

Mihail Genoiu 
 

 

 

 

 

 
RAPORT 

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative 

aferente Programului pentru scoli al Romaniei la nivelul Municipiului Craiova 

 pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022  

 

 

 În conformitate cu prevederile art.1, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 

13/2017 precum si  in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 al 

Parlamentului European in ceea ce priveste schema de ajutoare pentru aprovizionarea 

institutiilor de invatamant cu fructe si legume, cu banane si cu lapte si cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/795 din 1 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr.1370/2013 privind masuri pentru stabilirea anumitor ajutoare 

si restitutii in legatura cu organizarea comuna a pietelor produselor agricole Romania 

participa la Programul pentru scoli al Uniunii Europene  

Componentele Programului pentru scoli sunt: 

- Distribuirea de fructe si /sau legume proaspete, lapte natural de consum si 

/sau produse lactate fara adaos de lapte praf; 

- Masurile educative care insotesc distributia produselor. 
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 Autoritatile competente nationale pentru aplicarea Programului pentru scoli 

sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Educatiei Nationale si 

Ministerul Sanatatii. 

Autoritatile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru 

scoli sunt consiliul judetean si /sau consiliul local, care isi asuma organizarea si 

derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente 

Programului. 

Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al 

Romaniei se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti prin anexa la legile bugetare 

anuale si din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finantate din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul 

European de Garantare Agricola (FEGA), reprezentand sprijin financiar din FEGA. 

Conform art. 18, alin (6) din Hotararea Guvernului nr. 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei în perioada 2017-2023 si pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, 

consiliile judetene si consiliile locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile 

inainte de demararea Programului conform procedurii privind colaborarea si 

distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene si consiliile locale, prevazuta 

in anexa nr.6. 

Prin adresa nr. 315/2020 Consiliul Judetean Dolj a  solicitat Primariei 

Municipiului Craiova un raspuns cu privire la asumarea  sau neasumarea 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurii pentru anii scolari 2020-2021 si 

2021-2022. 

Avand în vedere faptul că în perioada 2017-2019 Programul pentru scoli al 

Romaniei la nivelul Judetului Dolj a fost implementat in bune conditii de catre  

Consiliul Judetean Dolj  precum si faptul ca in structura organizatorica a Primariei 

Municipiului Craiova nu exista un compartiment functional care sa aiba atributii in 
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domeniul învatamantului si care poate organiza si derula procedurile necesare pentru 

desfasurarea acestui Program consideram ca este oportuna continuarea implementarii 

Programului pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022 de catre Consiliul Judetean 

Dolj. 

    Avand in vedere pct.1.4 din Anexa 6 la Hotararea Guvernului nr. 640/2017 si 

prevederile art 129, art 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, coroborate cu art. 30,31 din Legea 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, 

propunem aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a neasumarii 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor- cadru pentru achizitia produselor si a contractelor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului 

pentru scoli al Romaniei la nivelul Municipiului Craiova pentru anii scolari 2020-

2021 si 2021-2022. 

 

 

 

 

Pt. Director Executiv, Director Executiv Adj., 

Daniela Militaru 

 

 

 

 

Lucia Stefan 

  

 Intocmit, 

Insp. Laura Cerban 

  

  

 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 47653/ 13.03.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

-Raport de aprobare nr. 46118/12.03.2020,               

-Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 47016/13.03.2020  

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor si a contractelor cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente Programului pentru 

scoli al Romaniei la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii Scolari 2020-2021 si 2021-

2022, 

-Potrivit art. 1 alin. 4 din OG 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene , pct 1.4 din cap.I al anexei 6 din HG 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, modificata si 

completata de HG 533/2018 si HG 52/2019, art. I, pct.12, alin 6 din HG 52/2019 privind 

modificarea si completarea HG 640/2017,  

- Adresa 315/2020 a Consiliului Judetean Dolj, 

     -Potrivit art.129 coroborat cu art. 196 alin 1 lit a din OUG 57/2019- Codul 

Administrativ 

      -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

                                  AVIZAM FAVORABIL 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 47016/13.03.2020  

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor si a contractelor cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente Programului pentru 

scoli al Romaniei la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii Scolari 2020-2021 si 2021-

2022. 

 

       Director Executiv             Intocmit 

                  Ovidiu Mischianu                            cons. jur.Toncea Lia Martha 
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