
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

   
  CONSILIUL JUDEŢEAN    

      
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.IX/ 802 din 14.01.2020 privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 

2020, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează  
„Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud 

 
 
 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data 
de________ în prezenţa a ____ consilieri judeţeni; 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.IX/800 din 14.01.2020 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  
- raportul nr.II/807 din 14.01.2020 al Direcţiei economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr.654 din 13.01.2020 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 

către unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud care 
implementează „Programul pentru școli al României”; 

- Decizia nr.1 din 10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
cotelor defalcate din TVA și a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.II/860 din 
14.01.2020; 

- prevederile art.4 lit.a) și art.5 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din Legea 
nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

- prevederile art.1 alin.(4) și alin.(5), art.3 alin.(1) și alin.(1˄1) din 
Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.6, art.7, art.18 alin.(6) și Anexa nr.6 din 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 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii Guvernului nr.559/2019 privind stabilirea bugetului 
pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-
2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi 
completarea 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;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.66/2019 
privind implementarea în anul 2019 a „Programului pentru școli al României” ı̂n 
judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- avizul nr.IA/______ din _______2020 al Comisiei economice; 
- avizul nr.IA/______ din _______2020 al Comisiei de cultură; 
 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.f), alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin (1) lit.a) din Ordonanța 
de urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 
 
 

Art.1 În vederea implementării „Programului pentru școli al României”, se 
aprobă repartizarea sumei de 893 mii lei din sumele defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pe anul 2020 destinate finanțării programului în perioada 
ianuarie-iunie 2020 a anului școlar 2019-2020, către bugetele locale ale 
unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud care și-au asumat 
responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 
acordurilor-cadru pentru achiziția de produse aferente programului, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi 

„pentru”. 
 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.  
 
Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Bistrița-

Năsăud.  
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Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul juridic cu: 

- Direcţia economică; 
- Unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Bistriţa-Năsăud;  
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

 
 

INIŢIATOR: 
PREŞEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN  
 
 
 
 
 
                                                                        Aviz de legalitate: 
                                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                           MICA OPREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. ____                                              
Din _____ 2020 
A.S./S.G./1 ex 
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie -
art.182 alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ). 

Viza CFP 
 

Verificat 
Compartiment pregătire 

documente, Monitorul Oficial Local 

Avizat  
Șef Serviciul Juridic 

 

Nume, prenume, funcție Nume, prenume, funcție 
 

Nume, prenume, funcție 
 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Data: Data: Data: 

 



Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2020

mii lei

NR. UNITĂŢI ADMINISTRATIV- TERITORIALE SUMA
1 BISTRIȚA BÂRGĂULUI 23
2 BUDACU DE JOS 12
3 BUDEȘTI 12
4 CĂIANU MIC 22
5 CETATE 22
6 CICEU GIURGEȘTI 6
7 CICEU MIHĂEȘTI 5
8 DUMITRA 90
9 DUMITRIȚA 27

10 FELDRU 40
11 ILVA MARE 19
12 ILVA MICĂ 19
13 LECHINȚA 31
14 LEȘU 21
15 LUNCA ILVEI 18
16 MATEI 13
17 MĂRIȘELU 16
18 MONOR 13
19 NUȘENI 13
20 PARVA 21
21 POIANA ILVEI 9
22 PRUNDU BÂRGĂULUI 42
23 RODNA 48
24 SÂNGEORZ-BĂI 82
25 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 9
26 SILIVAȘU DE CÂMPIE 6
27 SPERMEZEU 17
28 ȘANȚ 28
29 ȘIEU 21
30 ȘIEU-MĂGHERUȘ 27
31 ȘIEUȚ 16
32 TÂRLIȘUA 15
33 TEACA 45
34 TIHA BÂRGĂULUI 41
35 URIU 22
36 ZAGRA 22

TOTAL GENERAL 893

Întocmit: A.S./S.G.A./1ex

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.____  din_____2020  

către unitățile administrativ-teritoriale care implementează 
„Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.66/2019



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET PREŞEDINTE  
Nr.IX/800 din 14.01.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pe anul 2020, către unitățile 

administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru 
școli al României” în județul Bistrița-Năsăud 

 
Prin Ordonanța Guvernului nr.13/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost aprobată participarea României la Programul pentru şcoli al 
Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 
din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.1308/2013 şi (UE) nr.1306/2013 în ceea ce priveşte 
schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi 
legume, cu banane şi cu lapte şi cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 
din 11 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 
nr.1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în 
legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole. 

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost aprobat Programul pentru școli al României în 
perioada 2017-2023. De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.559/2019, a 
fost stabilit bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României 
în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020.  

Prin Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, a fost alocată 
județului Bistrița-Năsăud suma de 5.542 mii lei din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, sumă destinată finanţării cheltuielilor determinate de 
implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie - iunie 
a anului şcolar 2019 – 2020. 

Conform prevederilor art.5 alin.(3) din legea bugetului de stat, în 
situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către 
consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului 
judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-
teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului şi 
majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
după caz. 
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Prin urmare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a solicitat unităților 
administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud care și-au asumat, prin 
hotărâri de consiliu local, responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de produse aferente 
programului să comunice sumele necesare pentru perioada ianuarie - iunie a 
anului şcolar 2019 – 2020 în vederea implementării „Programului pentru școli al 
României”.  

Un număr de 36 de unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-
Năsăud care implementează „Programul pentru școli al României” au răspuns 
solicitării și au transmis consiliului județean adrese cu sumele necesare 
implementării acestui program.  

Conform celor cuprinse în Nota de fundamentare nr.IIB/789 din 
14.01.2020 a Serviciului financiar, contabilitate, pentru unitățile administrativ-
teritoriale care implementează acest program, se repartizează sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat cu această destinaţie, pe comune, oraşe, municipii. 

Suma totală ce se repartizează din bugetul judeţului Bistrița-Năsăud este 
de 893 mii lei, iar sumele propuse pentru repartizare fiecărei unități 
administrativ-teritoriale sunt cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre. 

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pe anul 2020, către unitățile administrativ-teritoriale care 
implementează „Programul pentru școli al României” în județul 
Bistrița-Năsăud, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată. 
 
 

 

INIȚIATOR: 
PREŞEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Sabo Augustin, șef serviciu, Suciu Georgeta-Angela, consilier superior/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECŢIA ECONOMICĂ  
Serviciul financiar, contabilitate        
Nr. IIB/  789  din 14.01.2020    
                                                                                              Aprob, 
                                                                                  Administrator public, 
                                                                               Moldovan Grigore-Florin 

         
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pe anul 2020, către unitățile administrativ-teritoriale care 

implementează „Programul pentru școli al României” în județul 
Bistrița-Năsăud 

 
Prin Ordonanța Guvernului nr.13/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost aprobată participarea României la Programul pentru şcoli al 
Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 
din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.1308/2013 şi (UE) nr.1306/2013 în ceea ce priveşte 
schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi 
legume, cu banane şi cu lapte şi cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 
din 11 aprilie 2016 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în 
legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole. 

Conform prevederilor art.1 alin.(2) al acestui act normativ, componentele 
Programului pentru şcoli sunt: 
    a) distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum 
şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf; 
    b) măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor prevăzute la lit.a).  

Potrivit prevederilor art.1 alin.(4), ”autorităţile competente la nivel local 
pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul 
local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului”, iar potrivit 
alin.(5) al aceluiași articol, Consiliile judeţene şi locale sunt obligate să 
colaboreze şi să îşi distribuie responsabilităţile înainte de demararea 
Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost aprobat Programul pentru școli al României în 
perioada 2017-2023, care la art.7 alin.(1) prevede că: ”Procedurile de atribuire a 
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contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art.2 lit.a) 
şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative prevăzute la art.4 alin.(1) se organizează la nivel judeţean 
şi/sau local şi se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor 
publice.” 

De asemenea, conform prevederilor art.18 alin.(6) din același act 
normativ ”Consiliile judeţene şi consiliile locale colaborează şi îşi distribuie 
responsabilităţile înainte de demararea Programului conform procedurii privind 
colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile 
locale, prevăzută în anexa nr.6”. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.559/2019 a fost stabilit bugetul pentru 
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 
pentru anul şcolar 2019 - 2020, și au fost aduse modificări şi completări la 
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. 

În conformitate cu art.3 alin.(1^1) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru unitățile administrativ-teritoriale 
care și-au asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor aferente 
programului, prin hotărâre a consiliului judeţean, se repartizează sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţelor,  aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu această destinaţie, pe comune, oraşe, municipii, 
urmând ca acestea să organizeze și să deruleze procedurile necesare 
achiziționării produselor aferente programului. 

Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 prevede la art.4 
lit.a) coroborat cu art.5 alin.(1) lit.b) faptul că la nivelul județelor au fost alocate 
sume din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate 
de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-
iunie a anului școlar 2019-2020. Astfel, prin legea bugetului de stat pe anul 
2020, a fost alocată județului Bistrița-Năsăud suma de 5.542 mii lei. 

În conformitate cu art.5 alin.(3) din actul normativ anterior menționat, în 
situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către 
consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului 
judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-
teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului şi 
majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
după caz. 

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud care și-au 
asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de produse sunt cele prevăzute în 
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Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.66/2019. Având în vedere 
prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud a solicitat acestor unități administrativ-teritoriale să 
comunice sumele necesare pentru implementarea Programului pentru școli al 
României, în perioada ianuarie-iunie 2020. Astfel, cele 36 de unități 
administrativ-teritoriale din județ prevăzute în anexa la prezenta notă de 
fundamentare, au transmis Consiliului Județean Bistrița-Năsăud adrese privind 
sumele necesare implementării „Programului pentru școli al României”. 

Suma totală ce se repartizează este de 893 mii lei, iar sumele propuse 
pentru repartizare fiecărei unități administrativ-teritoriale au fost calculate în 
funcţie de numărul de preşcolari şi şcolari de pe raza unităţilor administrativ-
teritoriale, numărul de zile de şcoală şi valoarea/buc. Aceste sume vor fi 
prevăzute în bugetul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pe codul fiscal 
propriu astfel: 

- la  venituri, la indicatorul bugetar 11.02.01" Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor"; 

- la partea de cheltuieli, creditele bugetare destinate finanțării Programului 
pentru școli se vor reflecta la capitolul 65.02 Învățământ, subcapitolul 65.02.50 
Alte cheltuieli în domeniul învățământului, Titlul IX Asistență socială, articolul 
57.02 Ajutoare sociale, alineatul 57.02.02 Ajutoare sociale în natură, pe codul 
de identificare fiscală al acestora.  

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că aprecierea 
necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv 
autorităților deliberative, propunem inițierea Proiectului de hotărâre privind 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 
2020, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează 
„Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud. 

ŞEF SERVICIU, 
        AUGUSTIN SABO 

 
 
              AVIZAT JURIDIC,                                                VIZĂ C.F.P., 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Suciu Georgeta Angela, consilier superior/1 ex.  



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECŢIA ECONOMICĂ         
Nr.II/807 din 14.01.2020                                

 
 RAPORT  

asupra Proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoare adăugată pe anul 2020, către unitățile 

administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli 
al României” în județul Bistrița-Năsăud 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.IX/ 800 din 14.01.2020 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  

- adresa nr.654 din 13.01.2020 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud către 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud care implementează 
„Programul pentru școli al României”; 

- Decizia nr.1 din 10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor 
defalcate din TVA și a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, 
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.II/860 din 14.01.2020; 

- prevederile art.4 lit.a) și art.5 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din Legea nr.5/2020 
privind bugetul de stat pe anul 2020; 

- prevederile art.1 alin.(4) și alin.(5), art.3 alin.(1) și alin.(1˄1) din 
Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.6, art.7, art.18 alin.(6) și Anexa nr.6 din 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 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.559/2019 privind stabilirea bugetului 
pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea 
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;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.66/2019 
privind implementarea în anul 2019 a „Programului pentru școli al României” ı̂n 
judeţul Bistriţa-Năsăud; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) și lit.f), alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2020, către unitățile 
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administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” 
în județul Bistrița-Năsăud. 

Prin Ordonanța Guvernului nr.13/2017 a fost aprobată participarea României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1308/2013 şi (UE) 
nr.1306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea 
instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte şi cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea 
anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor 
produselor agricole.  

Conform prevederilor art.1 alin.(2) al Ordonanței Guvernului nr.13/2017, 
componentele Programului pentru şcoli sunt: 
    a) distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum 
şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf; 
    b) măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor prevăzute la lit.a).  

Potrivit prevederilor art.1 alin.(4) din actul normativ anterior menționat, 
”autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli 
sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi 
derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor 
aferente Programului”, iar potrivit alin.(5) al aceluiași articol, Consiliile judeţene şi 
locale sunt obligate să colaboreze şi să îşi distribuie responsabilităţile înainte de 
demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Ulterior, a fost aprobat Programul pentru școli al României în perioada 
2017-2023, prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017, care la art.7 alin.(1) prevede 
că: ”Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a 
produselor prevăzute la art.2 lit.a) şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art.4 alin.(1) se 
organizează la nivel judeţean şi/sau local şi se stabilesc potrivit prevederilor 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.” De asemenea, conform prevederilor 
art.18 alin.(6) din același act normativ ”Consiliile judeţene şi consiliile locale 
colaborează şi îşi distribuie responsabilităţile înainte de demararea Programului 
conform procedurii privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între 
consiliile judeţene şi consiliile locale, prevăzută în anexa nr.6”. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.559/2019 a fost stabilit bugetul pentru 
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 
pentru anul şcolar 2019 - 2020, și au fost aduse modificări şi completări la 
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. 
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Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 prevede la art.4 lit.a) 

coroborat cu art.5 alin.(1) lit.b) faptul că la nivelul județelor au fost alocate sume 
din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de 
implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a 
anului școlar 2019-2020. Pentru județul Bistrița-Năsăud a fost alocată suma de 
5.542 mii lei, conform Anexei nr.4 din legea bugetului de stat pe anul 2020. 

Astfel, în conformitate cu art.5 alin.(3) din actul normativ anterior 
menționat, în situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de 
către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a 
consiliului judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor 
administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al 
judeţului şi majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz.  

În vederea respectării acestor prevederi legale, Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud a solicitat tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-
Năsăud care și-au asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de produse să comunice 
sumele pentru implementarea Programului pentru școli al României, în perioada 
ianuarie-iunie 2020. Astfel, un număr de 36 de unități administrativ-teritoriale din 
județ au transmis Consiliului Județean Bistrița-Năsăud adrese privind sumele 
necesare implementării „Programului pentru școli al României”.  

Suma totală ce se repartizează este de 893 mii lei, iar sumele propuse au 
fost calculate în funcţie de numărul de preşcolari şi şcolari de pe raza unităţilor 
administrativ-teritoriale, numărul de zile de şcoală şi valoarea/buc pentru 
repartizare fiecărei unități administrative-teritoriale. 

Având în vedere cele de mai sus, constat că sunt îndeplinite condițiile legale 
pentru ca Proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pe anul 2020, către unitățile administrativ-
teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în 
județul Bistrița-Năsăud să fie supus analizei și dezbaterii în plenul Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
IULIAN TEOFIL CIOARBĂ 

 
 
 

 
Întocmit: Augustin Sabo, șef serviciu/Suciu Georgeta Angela, consilier superior/1 ex. 



Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2020

mii lei

NR. UNITĂŢI ADMINISTRATIV- TERITORIALE SUMA
1 BISTRIȚA BÂRGĂULUI 23
2 BUDACU DE JOS 12
3 BUDEȘTI 12
4 CĂIANU MIC 22
5 CETATE 22
6 CICEU GIURGEȘTI 6
7 CICEU MIHĂEȘTI 5
8 DUMITRA 90
9 DUMITRIȚA 27

10 FELDRU 40
11 ILVA MARE 19
12 ILVA MICĂ 19
13 LECHINȚA 31
14 LEȘU 21
15 LUNCA ILVEI 18
16 MATEI 13
17 MĂRIȘELU 16
18 MONOR 13
19 NUȘENI 13
20 PARVA 21
21 POIANA ILVEI 9
22 PRUNDU BÂRGĂULUI 42
23 RODNA 48
24 SÂNGEORZ-BĂI 82
25 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 9
26 SILIVAȘU DE CÂMPIE 6
27 SPERMEZEU 17
28 ȘANȚ 28
29 ȘIEU 21
30 ȘIEU-MĂGHERUȘ 27
31 ȘIEUȚ 16
32 TÂRLIȘUA 15
33 TEACA 45
34 TIHA BÂRGĂULUI 41
35 URIU 22
36 ZAGRA 22

TOTAL GENERAL 893

Întocmit: A.S./S.G.A./1ex

ANEXA 
La Nota de fundamentare Nr. IIB/789 din 14.01.2020 

către unitățile administrativ-teritoriale care implementează 
„Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.66/2019



4:t:r:t:;,,. �., {}t\��· MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE1.,,, \.'·· 
..... ' 

;I� Agenţia NaţlonaJă de 
Administrare Fiscală Str, 1 Decembne nr. 6-8 

Bistrita. Bistrita-Nasăud 
Tel : +0263 210661 

Fax: +0263 216880 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice• Cluj-Napoca 
Aclmlnlstratla Judeţeană a 
Finanţelor Publice Blstrlfa-Năsăud 
Biroul Sinteza sl Asistento Elaborarll sl Executlel 
Bugetelor Locale 

e-mail;cristi
.
an;par

.
as.ca. .bn@

·.
· ·.a

.
natr. o 

. . ţ''·(' ),.�•"' l t li' C I i ., •'"'(•1'" • ' (, .• .)1,.1;},i!a. ,.,!I� _'.1.. .lJc.�ţ;: ·, � · __
<J•.JUO.EŢ!JL_ BfS_::�·;�-.' fll„f,î{.\SÂUO 

I
: 

Fff.:G!SîRPf'I� .. I.\JTRARE 
Hr. (h.-:;;: . . urnent /jj· ___ JL6fl __ . 

Către: CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA • NASAUD Ziua J/4 !.UniY_._:wÂ_ /.�.r.utJf;JJ'

Ref.: Decizia nr.1 /2020 i\lr. m� . .._L iJL. -.li·,�.f&. /6' �. 
Data: 10.01.2020 Morj I prl1Ţtirn�-i1!ume_....!t.,t....._ 

De la: Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale · !
Nr.: BNG_STZ- 164 110.01.2020 

Alaturat va inaintam Deqizia nr.1/2020 privind repartizarea pe onitati administrativ◄ 
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pe vafoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor·descentralizate.la nivelulcjudetului, a 
·sumelor defalcate din taxa pe "valoarea adaugata pentru drumuri pe,.anul 2020 si a
estimarilor pentru anii 2021-2023 •· • 
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