
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 28.10.2021 privind asumarea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor 

și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” 

la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 
 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții publice și Direcția buget, finanțate, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 

- Raport de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raport de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raport de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

- Raport de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 

2017-2018, cu modificările și completările ulterioare și a anexei nr. 6 la aceasta;  

- Hotărârea nr. 52 din 24 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 şi 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum şi 

pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 

privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene; 

- Hotărârea nr. 881 din 23 august 2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017—2023 pentru anul școlar 2021—2022, 

precum și pentru modificarea 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; 

- Ghidului solicitantului privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului 

pentru Şcoli al României, ediția I-a, aprobat prin Decizia nr. 290/05.10.2020 emisă de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; 

- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

- Adresa nr. 14720 din 20/09/2021 către UAT-urile din județul Gorj prin care se solicită emiterea 

și adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la asumarea/neasumarea responsabilității 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, la  nivel local, aferente ”Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023”, pentru anul școlar 2021 – 2022, de către consiliul local; 

- Hotărârile consiliilor locale ale comunelor: ALIMPEŞTI, cu nr. 45 din 27.10.2021, 

BĂLĂNEŞTI, cu nr. 46 din 25.10.2121, BENGEŞTI-CIOCADIA, cu nr. 42 din 29.10.2121, 

LELEŞTI cu nr. 43 din 27.10.2021 și PLOPŞORU cu nr. 26 din 08.11.2021 privind neasumarea 

răspunderii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 

pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României; 

 

 



În baza art. 173, alin. (3), lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se completează anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 28.10.2021 privind 

asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”,  în sensul 

includerii în aceasta și a comunelor: ALIMPEŞTI, BĂLĂNEŞTI, BENGEŞTI-CIOCADIA, LELEŞTI 

și PLOPŞORU. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 28.10.2021 privind asumarea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Gorj, Inspectoratului Școlar 

Județean Gorj, Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj,  Direcției de Sănătate 

Publică Gorj, Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, Comisariatului Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Gorj, Direcției pentru Agricultură Gorj, Oficiului Fitosanitar Gorj, unităților 

administrativ – teritoriale: Comuna ALIMPEŞTI, Comuna BĂLĂNEŞTI, Comuna BENGEŞTI-

CIOCADIA, Comuna LELEŞTI și Comuna PLOPŞORU, precum și compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj care vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

                 CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 185 

Adoptată în ședința din 25.11.2021 

cu un număr de 32 voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

  



 

ROMÂNIA            ANEXA NR. 1 

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Gorj care au adoptat hotărâri de consiliu local 

referitoare la neasumarea responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

la nivel local, aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”, 

pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 

 

Nr.crt. Denumirea U.A.T Număr/data hotărârii de consiliu local  

1.  Municipiul TG-JIU 484 din 07.10.2021 

2.  Municipiul MOTRU 141 din 15.10.2021 

3.  Orașul BUMBEŞTI-JIU 92 din 30.09.2021 

4.  Orașul NOVACI 90 din 29.09.2021 

5.  Orașul ROVINARI 169 din 08.10.2021 

6.  Orașul TISMANA 94 din 28.09.2021 

7.  Orașul TURCENI 115 din 06.10.2021 

8.  Orașul TG.CĂRBUNEŞTI 92 din 28.09.2021 

9.  Orașul ŢICLENI 67 din 28.09.2021 

10.  Comuna ALBENI 32 din 30.09.2021 

11.  Comuna ANINOASA 23 din 30.09.2021 

12.  Comuna ARCANI 63 din 30.09.2021 

13.  Comuna BAIA DE FIER 70 din 30.09.2021 

14.  Comuna BĂLEŞTI 70 din 24.09.2021 

15.  Comuna BĂRBĂTEŞTI 33 din 30.09.2021 

16.  Comuna BERLEŞTI 35 din 07.10.2021 

17.  Comuna BÎLTENI 34 din 11.10.2021 

18.  Comuna BOLBOŞI 31 din 29.09.2021 

19.  Comuna BORĂSCU 20 din 04.10.2021 

20.  Comuna BRĂNEŞTI 54 din 30.09.2021 

21.  Comuna BUMBEŞTI-PIŢIC 50 din 22.10.2021 

22.  Comuna BUSTUCHIN 49 din 30.09.2021 

23.  Comuna CĂPRENI 41 din 30.09.2021 

24.  Comuna CĂTUNELE 10 din 19.02.2020 

25.  Comuna CIUPERCENI 36 din 23.09.2021 

26.  Comuna CÎLNIC 40 din 30.09.2021 

27.  Comuna CRASNA 49 din 24.09.2021 

28.  Comuna CRUŞEŢ 30 din 21.09.2021 

29.  Comuna DĂNCIULEŞTI 28 din 30.09.2021 

30.  Comuna DĂNEŞTI 57 din 30.09.2021 

31.  Comuna DRĂGUŢEŞTI 65 din 30.09.2021 

32.  Comuna FĂRCĂŞEŞTI 41 din 30.09.2021 

33.  Comuna GLOGOVA 25 din 28.09.2021 

34.  Comuna GODINEŞTI 26 din 30.09.2021 

35.  Comuna HUREZANI 28 din 29.09.2021 

36.  Comuna IONEŞTI 45 din 23.09.2021 

37.  Comuna JUPÎNEŞTI 20 din 27.09.2021 

38.  Comuna LICURICI 47 din 28.09.2021 

39.  Comuna LOGREŞTI 37 din 24.09.2021 

40.  Comuna MĂTĂSARI 37 din 30.09.2021 



41.  Comuna MUŞETEŞTI 29 din 22.09.2021 

42.  Comuna NEGOMIR 42 din 30.09.2021 

43.  Comuna PADEŞ 46 din 30.09.2021 

44.  Comuna PEŞTIŞANI 54 din 30.09.2021 

45.  Comuna POLOVRAGI 82 din 21.09.2021 

46.  Comuna PRIGORIA 51 din 28.09.2021 

47.  Comuna ROŞIA DE AMARADIA 64 din 24.09.2021 

48.  Comuna RUNCU 43 din 24.09.2021 

49.  Comuna SAMARINEŞTI 35 din 29.09.2021 

50.  Comuna SĂCELU 41 din 20.10.2021 

51.  Comuna SĂULEŞTI 48 din 30.09.2021 

52.  Comuna SCOARŢA 56 din 29.09.2021 

53.  Comuna SCHELA 16 din 30.09.2021 

54.  Comuna STĂNEŞTI 33 din 30.09.2021 

55.  Comuna STEJARI 58 din 18.10.2021 

56.  Comuna STOINA 58 din 22.09.2021 

57.  Comuna TELEŞTI 42 din 30.09.2021 

58.  Comuna TURCINEŞTI 45 din 21.10.2021 

59.  Comuna ŢÎNŢĂRENI 91 din 30.09.2021 

60.  Comuna URDARI 51 din 15.10.2021 

61.  Comuna VĂGIULEŞTI 23 din 12.10.2021 

62.  Comuna VLADIMIR 39 din 27.09.2021 

63.  Comuna ALIMPEŞTI 45 din 27.10.2021 

64.  Comuna BĂLĂNEŞTI 46 din 25.10.2121 

65.  Comuna BENGEŞTI-CIOCADIA 42 din 29.10.2121 

66.  Comuna LELEŞTI 43 din 27.10.2021 

67.  Comuna PLOPŞORU 26 din 08.11.2021 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

                 CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

  



ROMÂNIA          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 

28.10.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” 

 la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 1, alin (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 

privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările 

și completările ulterioare, autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului sunt 

consiliul județean și/sau consiliile locale, care își asumă responsabilitatea pentru organizarea și 

derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente 

Programului, acestea fiind obligate să colaboreze și să își distribuie responsabilitățile, conform 

procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Având în vedere prevederile 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, punctul 1.4 din Anexa nr. 6 - Procedură privind colaborarea și 

distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, cu modificările și 

completările ulterioare, s-a solicitat tuturor consiliilor locale din județul Gorj adoptarea unei hotărâri 

de consiliu privind asumarea/neasumarea responsabilității pentru organizarea și derularea procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli 

al României, pentru anul școlar 2021-2022. 

Conform hotărârilor de consiliu adoptate, UAT-urile din 62 de comune, nominalizate în 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 28.10.2021, au declinat responsabilitatea de organizare și 

derulare a acestor proceduri către Consiliul Județean Gorj.  

Ulterior, UAT-urile: Comuna ALIMPEŞTI, Comuna BĂLĂNEŞTI, Comuna BENGEŞTI-

CIOCADIA, Comuna LELEŞTI și Comuna PLOPŞORU, au adoptat hotărâri de consiliu local în 

același sens. 

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea completării anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 170 din 28.10.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023”  la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-

2023. 
 

 

INIȚIATOR PROIECT 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  



R O M Â N I A          

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția buget, finanțate, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre pentru completarea a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 

28.10.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”  

 la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, a analizat 

proiectul de hotărâre de completare a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 170 din 

28.10.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”  

la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023, propus de președintele 

Consiliului Județean Gorj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 

nr.170 din 28.10.2021 ”privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare 

a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023”  la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre; prin proiectul de hotărâre 

analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile: 

- art. 1 alin.(4) și (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 

pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

- pct. 1.4 din Anexa nr. 6 la H.G. 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. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că, proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat 

la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi 

supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Gorj, în conformitate cu procedurile legale privind elaborarea proiectelor de hotărâri. 
 

 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice 

Direcția buget, finanțate, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Director executiv, 

Marcău Costel 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria  
 

  

 

Manager Public, 

Dobre Ionel 

 

ȘEF SERVICIU, 

Florescu Maria Liliana 

 


