
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul Programului 

pentru școli al României 
 

 

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 scoli 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 scoli al României în perioada 2017-2023 şi 

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

pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa 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; 

- Ghidul solicitantului privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru 

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

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

- 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 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 anul școlar 2021 – 2022, de către consiliul local; 

- Hotărârile consiliilor locale ale comunelor: DRAGOTEŞTI, nr. 57 din 30.09.2021, 

SLIVILEŞTI,  nr. 15 din 12.10.2121 și TURBUREA nr. 49 din 29.09.2021 privind asumarea 

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; 

- Legea Bugetului pe anul 2022, NR. 317/2021. 

 

 

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 aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în 

cadrul Programului pentru școli al României după cum urmează: 

1. U.A.T Comuna DRAGOTEŞTI suma de 34,45 mii lei – repartizată pe cicluri de învățământ 

conform anexei 1. 

2. U.A.T Comuna SLIVILEŞTI suma de 41,49 mii lei – repartizată pe cicluri de învățământ 

conform anexei 2. 

3. U.A.T Comuna TURBUREA suma de 72,34 mii lei – repartizată pe cicluri de învățământ 

conform anexei 3. 

 

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

Județean Gorj, Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, unităților administrativ - teritoriale 

comuna DRAGOTEŞTI, comuna SLIVILEŞTI și comuna TURBUREA, 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. ________ 

Adoptată în ședința din _______2022 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

  



 

ROMÂNIA            ANEXA NR. 1 

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

REPARTIZARE BUGET PENTRU ANUL 2022 - PROGRAMUL PENTRU ŞCOLI AL 

ROMÂNIEI, SEMESTRUL II, ANUL ȘCOLAR 2021-2022 - CONFORM LEGII BUGETULUI PE 

ANUL 2022, NR. 317/2021 - COMUNA DRAGOTESTI 

 

Categorie produs NR.COPII 

BENEFICIARI 

Buget total distribuție 

semestrul II an școlar 

2021-2022 (10.01.2022-

10.06.2022) 

(mii lei) 

Măsuri 

educative 

an școlar 

2021-2022 

(mii lei) 

Buget 

distribuție 

produse + 

Măsuri 

educative - 

semestrul II 

an școlar 

2021-2022  

- mii lei - 

Fructe 230.00 4.76 3.97 8.72 

prescolari 45.00 0.93 0.78 1.71 

primar-elevi 95.00 1.97 1.64 3.60 

gimnaziu-elevi 90.00 1.86 1.55 3.41 

Lapte 230.00 10.46 3.97 14.43 

prescolari 45.00 2.05 0.78 2.82 

primar-elevi 95.00 4.32 1.64 5.96 

gimnaziu-elevi 90.00 4.09 1.55 5.65 

Corn 230.00 11.29 0.00 11.29 

prescolari 45.00 2.21 0.00 2.21 

primar-elevi 95.00 4.66 0.00 4.66 

gimnaziu-elevi 90.00 4.42 0.00 4.42 

TOTAL PROGRAM 26.51 7.93 34.45 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

  



 

 

 

ROMÂNIA            ANEXA NR. 2 

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REPARTIZARE BUGET PENTRU ANUL 2022 - PROGRAMUL PENTRU ŞCOLI AL 

ROMÂNIEI, SEMESTRUL II, ANUL ȘCOLAR 2021-2022 - CONFORM LEGII BUGETULUI PE 

ANUL 2022, NR. 317/2021 - COMUNA SLIVILESTI 

 

Categorie 

produs 

NR.COPII 

BENEFICIARI 

Buget total distribuție 

semestrul II an școlar 

2021-2022 (10.01.2022-

10.06.2022) 

(mii lei) 

Măsuri 

educative 

an școlar 

2021-2022 

(mii lei) 

Buget 

distribuție 

produse + 

Măsuri 

educative - 

semestrul II 

an școlar 

2021-2022  

- mii lei - 

Fructe 277.00 7.62 4.78 10.51 

prescolari 44.00 1.21 0.76 1.67 

primar-elevi 123.00 3.38 2.12 4.67 

gimnaziu-elevi 110.00 3.03 1.90 4.17 

Lapte 277.00 12.62 4.78 17.39 

prescolari 44.00 2.00 0.76 2.76 

primar-elevi 123.00 5.61 2.12 7.73 

gimnaziu-elevi 110.00 5.01 1.90 6.90 

Corn 277.00 13.60 0.00 13.60 

prescolari 44.00 2.16 0.00 2.16 

primar-elevi 123.00 6.04 0.00 6.04 

gimnaziu-elevi 110.00 5.40 0.00 5.40 

TOTAL PROGRAM 33.84 9.55 41.49 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA            ANEXA NR. 3 

JUDEŢUL GORJ           

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REPARTIZARE BUGET PENTRU ANUL 2022 - PROGRAMUL PENTRU ŞCOLI AL 

ROMÂNIEI, SEMESTRUL II, ANUL ȘCOLAR 2021-2022 - CONFORM LEGII BUGETULUI PE 

ANUL 2022, NR. 317/2021 - COMUNA TURBUREA 

 

Categorie 

produs 

NR.COPII 

BENEFICIARI 

Buget total distribuție 

semestrul II an școlar 

2021-2022 (10.01.2022-

10.06.2022) 

(mii lei) 

Măsuri 

educative 

an școlar 

2021-2022 

(mii lei) 

Buget 

distribuție 

produse + 

Măsuri 

educative - 

semestrul II 

an școlar 

2021-2022  

- mii lei - 

Fructe 483.00 13.29 8.33 18.32 

prescolari 126.00 3.47 2.17 4.78 

primar-elevi 201.00 5.53 3.47 7.62 

gimnaziu-elevi 156.00 4.29 2.69 5.92 

Lapte 483.00 21.97 8.33 30.30 

prescolari 126.00 5.73 2.17 7.90 

primar-elevi 201.00 9.14 3.47 12.61 

gimnaziu-elevi 156.00 7.10 2.69 9.79 

Corn 483.00 13.60 0.00 23.72 

prescolari 126.00 2.16 0.00 6.19 

primar-elevi 201.00 6.04 0.00 9.87 

gimnaziu-elevi 156.00 5.40 0.00 7.66 

TOTAL PROGRAM 48.86 16.66 72.34 

 

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 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate 

în cadrul Programului pentru școli al României 

 

 

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. 

Prin hotărârile de consiliu adoptate, comunele: DRAGOTEŞTI, H.C.L. nr. 57 din 30.09.2021, 

SLIVILEŞTI, H.C.L nr. 15 din 12.10.2121 și TURBUREA H.C.L. nr. 49 din 29.09.2021, și-au asumat 

responsabilitatea 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 Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, în situația asumării responsabilității organizării 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021 – 2022 la nivel 

local, sumele alocate pentru finanțarea Programului pentru școli vor fi transferate în bugetele locale ale 

municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ teritoriale ale municipiului 

București, la partea de venituri cu ajutorul indicatorului 11.02.01 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”, suma fiind calculată 

proporțional cu numărul de elevi ce beneficiază de program în raza U.A.T.-ului respectiv. 

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea repartizării pe unități administrativ 

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate în cadrul programului pentru școli al României 

conform anexelor 1-3. 
 

 

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 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2022 alocate 

în cadrul Programului pentru școli al României 

 

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 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 

2022 alocate în cadrul programului pentru școli al României, propus de președintele Consiliului 

Județean Gorj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județelor pe anul 2022 alocate în cadrul Programului pentru școli al României; 

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; 

- art. 5 lit h) alin. (2) din LEGEA bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 din 28 decembrie 2021. 

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 

 


