
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind asumarea organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente 

Programului pentru școli al României la nivelul județului 
Buzău pentru anii școlari 2021-2022  

și 2022-2023 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 6641/2021; 

- raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică Locală a Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 6642/2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- hotărârile consiliilor locale din județul Buzău privind neasumarea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru 
achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României 
pentru unitățile școlare din raza lor teritorială; 

- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
55/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă asumarea de către Consiliul Județean Buzău a 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția 

produselor aferente Programului pentru școli al României, pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu 

program normal de 4 ore din unitățile școlare beneficiare, situate în toate 

unitățile administrativ-teritoriale din județul Buzău.    



 

 

 

Art.2. Secretarul General al Județului Buzău, în calitate de coordonator 

al Programului, Direcția juridică și administrație publică locală și Serviciul 

Achiziții publice și contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 

interesate precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 
 

 

  

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Nr. 75 

BUZĂU, 29 APRILIE 2021 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 
 

 

 



 
 

 
 

  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
              PREȘEDINTE 

     NR. 6641/19.04.2021 

 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind asumarea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru școli al României 

la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 
2021-2022 și 2022-2023 

 
 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea aplicării prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale 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, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, conform prevederilor Cap. I/Anexa 6 la Hotărârea Guvernului 
nr. 640/2017, responsabilitatea asumării de către consiliile județene, prin 

hotărâre, a aplicării Programului, a organizării și derulării procedurilor de 
achiziție revine acestora numai dacă consiliile locale, municipale, orășenești 

și comunale nu își asumă tot prin act administrativ această responsabilitate.  
În acest sens, s-a solicitat tuturor consiliilor locale din județul Buzău ca 

prin hotărâre să își exprime asumarea/neasumarea responsabilității aplicării 

Programului, prin adoptarea de hotărâri. 

Toate consiliile locale au declinat responsabilitatea de organizare și 

derulare a procedurilor de achiziție publică în acest program către Consiliul 

Județean Buzău.  

În consecință, vă supun aprobării proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 
  

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 



 
 

 
 

          CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  

                  PUBLICĂ LOCALĂ 

             NR. 6642/19.04.2021 

 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind asumarea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru școli al României 

la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 
2021-2022 și 2022-2023 

 
 

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale 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, cu modificările și 

completările ulterioare, autoritățile competente pentru derularea Programului 
pentru școli al României sunt consiliile locale/consiliile județene.  

În situația în care consiliile locale ale municipiilor, orașelor și 
comunelor din județ stabilesc, prin hotărâre, că nu își asumă 

responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, această responsabilitate revine consiliilor 
județene, care, de asemenea, trebuie să adopte o hotărâre în acest sens.  

Toate consiliile locale au declinat responsabilitatea de organizare și 

derulare a procedurilor de achiziție publică în acest program către Consiliul 

Județean Buzău.  
Menționăm că în perioada anterioară procedurile de achiziție a 

produselor aferente Programului pentru școli al României pentru întregul 

județ (fructe, lactate, produse de panificație) s-au derulat, de asemenea, la 
nivelul Consiliului Județean Buzău, contractele încheiate anterior cu furnizorii 

fiind valabile doar până la sfârșitul acestui an școlar. 

 
 

  

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


