
 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTEŞTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 55 

din  21 decembrie 2020 

privind  neasumarea responsabilității 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 de către Consiliul Local al comunei 

Berteștii de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 2023 

 

           Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, întrunit în ședință de îndată  la data de   21 

decembrie  2020. 

 

Având în vedere : 

- Adresa Consiliului Județean Brăila cu nr. 24868/09.12.2020, înregistrată la Primăria  

comunei Berteștii de Jos sub nr. 6916/18.12.2020, prin care se solicită hotărârea privind 

asumarea/neasumarea responsabilității 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 

- Referatul de aprobare al  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei,  

inițiatorul proiectului de hotărâre ; 

- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al  

Primarului comunei Berteștii de Jos;  

 

            În baza prevederilor: 

- art. (2),  art. 18 alin. (6)  coroborat cu Cap I pct. 1.1-1.6 din Anexa  la 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 şcolar 2017 – 2018, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 129 alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  

57/2019 privind Codul aministrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

             În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul aministrativ, 

 

 

H O T  Ă R Ă Ș T E : 

          

         Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității  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 de către Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 

2023. 

 

 



 

 

       Art.2. Secretarul general al comunei Berteștii de Jos, va asigura transparența și comunicarea 

către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri. 

      

Prezenta hotărâre a fost  adoptată cu un numar de 12 voturi din numarul total de 13 

consilieri in functie. 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

               BURLACU VIORICA                                             NICULAE GHEORGHE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA  BERTESTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T 

 

H O T A R A R E A  Nr._____ 

din__________________________ 

privind  neasumarea responsabilității 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 de către Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila în 

perioada 2021 – 2023 

 

           Consiliul local al comunei Berteștii de Jos, întrunit în ședință de îndată  la data de              

__________________________. 

 

Având în vedere : 

- Adresa Consiliului Județean Brăila cu nr. 24868/09.12.2020, înregistrată la Primăria  

comunei Berteștii de Jos sub nr. 6916/18.12.2020, prin care se solicită hotărârea privind 

asumarea/neasumarea responsabilității 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 

- Referatul de aprobare al  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei,  

inițiatorul proiectului de hotărâre ; 

- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al  

Primarului comunei Berteștii de Jos;  

 

            În baza prevederilor: 

- art. (2),  art. 18 alin. (6)  coroborat cu Cap I pct. 1.1 - 1.6 din Anexa  la 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 şcolar 2017 – 2018, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 129 alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.  

57/2019 privind Codul aministrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

             În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul aministrativ, 

 

H O T  Ă R Ă Ș T E : 

          

         Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității  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 de către Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 

2023. 

 

 



 

       Art.2. Secretarul general al comunei Berteștii de Jos, va asigura transparența și comunicarea 

către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei hotărâri. 

 

 

                     INITIATOR,                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                       PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

       CAPBUN COSTEL FLORINEL                                      NICULAE GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA  BERTESTII DE JOS 

P R I M A R I A 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

 

 

 

R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității 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 de către Consiliul Local al comunei Berteștii 

de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 2023 

 

Proiectul de hotărâre inițiat de Domnul Capbun Costel Florinel, primarul comunei, are la 

bază : 

- Adresa Consiliului Județean Brăila cu nr. 24868/09.12.2020, înregistrată la Primăria  

comunei Berteștii de Jos sub nr. 6916/18.12.2020 

- prevederile art. 2  din  H.G nr. 64/2017,  care prevede: 

“Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: 

    a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse 

de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul 

integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, 

distribuţie şi depozitare a acestora, după caz; 

    b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi 

produselor lactate. ” 

 

- prevederile alin. (6) din art. 18 al H.G nr. 64/2017,  care prevede: 

“Consiliele Judetene si Consiliile Locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile inainte de 

demararea Programului conform procedurii privind colaborarea si distribuirea de 

responsabilitati intre consiliile locale si consiliile judetene.” 

 

- prevederile pct. 1.1. – 1.6  din anexa nr. 6 la H.G. nr. 640/2017,  care prevede: 

 

“1.1. Prezenta procedură privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile 

judeţene şi consiliile locale, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de colaborare şi 

distribuire a responsabilităţilor între consiliile judeţene şi locale înainte de demararea 

Programului pentru şcoli al României. 

    1.2. Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt 

consiliul judeţean şi/sau consiliul local. 

    1.3. Autorităţile prevăzute la pct. 1.2 trebuie să comunice şi să se informeze reciproc asupra 

tuturor aspectelor referitoare la demararea programului, prin mijloace cum sunt: fax, e-mail sau 

poştă. 

    1.4. 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 sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor 



administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, după caz, 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 contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local. 

        1.5. În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 

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

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

măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, 

comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea 

informează consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre 

hotărârea adoptată, în termen de 5 zile. 

    1.6. În situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării 

şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 

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

aferente programului, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

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.” 

 
Având în vedere că Consiliul Judetean Brăila pe parcursul anilor si pana in present s-a 

ocupat de organizarea si derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru achizitia 

produselor si contractelor de prestare a serviciilor, propunem aprobarea neasumării responsabilitatii 

Consiliului local al comunei Berteștii de Jos a organizarii si derulariii acestor proceduri. 

 

 

 

 

REFERENT, 

CARILA DIANA-FLORENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA  BERTESTII DE JOS 

P R I M A R  
 

 

                                                     REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității 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 de către Consiliul Local al comunei Berteștii 

de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 2023 
 

 
Avand in vedere: 

- Adresa Consiliului Județean Brăila cu nr. 24868/09.12.2020, înregistrată la Primăria  

comunei Berteștii de Jos sub nr. 6916/18.12.2020 

- prevederile art. 2  din  H.G nr. 64/2017,  potrivit căruia, Programul pentru şcoli al  

României prevede acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 

ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar 

şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de 

produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde 

preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de 

transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz precum și  finanţarea măsurilor educative 

care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate. ” 

 

- art. 18,  alin. (6) din H.G nr. 64/2017,  care prevede că Consiliele Judetene si Consiliile 

Locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile inainte de demararea Programului conform 

procedurii privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile locale si consiliile 

judetene. 

 

 

 
Ca urmare a celor expuse mai sus, propun dezbaterea și aprobarea în plenul consiliului local a proiectului 

de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

CAPBUN COSTEL-FLORINEL 
 

 




