ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea, la nivelul județului Sălaj a
procedurilor necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României, pe toată
durata acestuia
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6799/20.04.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj;
- raportul de specialitate comun nr. 6800/20.04.2021 al Direcției economice și Direcţiei juridice
şi administraţie locală;
- prevederile art. 1 alin. 4 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru școli al Uniunii Europene, 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 20172018, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa nr.6 privind colaborarea şi distribuirea de
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale;
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea procedurilor necesare pentru
implementarea Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia, pentru toate unităţile
şcolare din judeţ, cu excepția unităţilor şcolare aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale pentru
care consiliile locale își asumă responsabilitatea implementării programului la nivel local.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului
județean Sălaj.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Instituţia Prefectului - Comisia județeană pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017;

PREŞEDINTE,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu - Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 6799/20.04.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru organizarea și
derularea, la nivelul județului Sălaj a procedurilor necesare pentru implementarea
Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia

Conform prevederilor 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.
Potrivit art.18 alin. (6) din 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, cu modificările și completările
ulterioare, consiliile judeţene şi consiliile locale colaborează şi îşi distribuie responsabilităţile
privind implementarea Programului pentru școli al României iar conform procedurii privind
colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale,
prevăzută în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, pentru o bună aplicare a
Programului pentru şcoli al României, în funcţie de specificul local şi posibilităţile
organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau municipiului Bucureşti, după
caz, consiliul judeţean colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi
stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu
această destinaţie, de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea
responsabilităţii
organizării
şi
derulării
procedurilor
de
atribuire
a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local. În situaţia în
care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării acestor
proceduri, consiliile judeţene organizează şi derulează procedurile de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru
derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, doar în
respectivele unităţi administrativ-teritoriale, în baza hotărârii emise de autorităţile deliberative.

La nivelul județului Sălaj nici o unitate administrativ – teritorială nu si-a asumat
responsabilitatea pentru implementarea programului, motiv pentru care responsabilitatea pentru
derularea procedurilor aferente rămâne în sarcina consiliului județean Sălaj.
În considerarea celor de mai sus și având în vedere faptul că potrivit Ghidului destinat
solicitanţilor privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul programului pentru şcoli
al României, cererile de plată depuse la APIA trebuie însoțite de hotărârea autorităților
deliberative cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării şi derulării
procedurilor aferente programului la nivel județean și/sau local, în baza art. 136 alin.(8) lit. a)
coroborate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea unei hotărâri în
acest sens.

PREŞEDINTE,
Dinu Iancu – Sălăjanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică și administrație locală
Direcţia economică
Nr. 6800/20.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru organizarea și
derularea, la nivelul județului Sălaj a procedurilor necesare pentru implementarea
Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia
Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune adoptarea unei hotărâri pentru sumarea
responsabilității Consiliului județean Sălaj pentru organizarea și derularea procedurilor
necesare implementării Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia, pentru
toate unităţile şcolare din judeţ, cu excepția unităţilor şcolare aparţinând unităţilor administrativ
– teritoriale pentru care consiliile locale își asumă responsabilitatea implementării programului
la nivel local.
Proiectul de hotărâre a fost inițiat pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al
Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și a 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.
Potrivit actelor normative invocate, 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.
Potrivit 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, 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, consiliul judeţean, respectiv
consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor au obligația de a adopta hotărâri cu
privire la asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local.

În situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării
şi derulării acestor proceduri, consiliile judeţene organizează şi derulează procedurile necesare
doar în respectivele unităţi administrativ-teritoriale, în baza hotărârii emise de autorităţile
deliberative.
La nivelul Judeţului Sălaj, consiliile locale au hotărât neasumarea responsabilității
pentru implementarea Programului pentru scoli al României astfel că această responsabilitate
revine Consiliului Județean Sălaj. Precizăm de asemenea că documentația aferentă cererilor de
plată depuse la APIA trebuie să conțină în copie hotărârea cu privire la asumarea/neasumarea
responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel județean și/sau local.
Față de cele prezentate mai sus, în temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a) și alin.(8)
lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propunem adoptarea
proiectul de hotărâre în forma prezentată

DIRECTOR EXECUTIV,
Pop Letiţia

DIRECTOR EXECUTIV,
Maruşca Leontina-Lucica

