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HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a
măsurilor educative aferente care se vor implementa în județul Olt, în
cadrul Programului pentru școli al României, în anii școlari din perioada
2019-2023

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8334/24.07.2019 cu privire la Proiectul de
hotărâre nr. 8335/24.07.2019;
- Raportul Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări nr.8341/24.07.2019;
- Raportul nr.8397/25.07.2019 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,
Industrie, Servicii Publice și Comerț;
- Raportul nr.8398/25.07.2019 al Comisiei pentru Studii Economico Sociale, Buget- Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public
și Privat;
Raportul nr.8399/25.07.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,
Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
Raportul nr.8400/25.07.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu
Cetățenii;
- Prevederile art. 2, art. 3 alin. (3)-(4), art. 4 alin. (1) și (3), art.18 alin. (3) lit.
a), alin. (4) și (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, precum și prevederile pct. II lit. A, lit. B, lit.
C din anexa nr. 1 la Hotărâre;

- pct. 1.6 și 2.2 din Procedura privind colaborarea şi distribuirea de
responsabilităţi între consiliile județene și consiliile locale înscrisă în anexa nr. 6
la 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 ;
- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 155/16.07.2019 privind modificarea
Ordinului Prefectului nr. 281/21.09.2017 referitor la constituire Comisie pentru
aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, modificat prin
Ordinul Prefectului nr. 351/14.11.2017, transmis Consiliului Județean Olt și
înregistrat sub nr. 8250/23.07.2019;
- Procesul verbal nr.26166/19.07.2019 al Comisiei pentru aplicarea
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru școli al României în perioada 2017-2023, transmis Consiliului Județean
Olt și înregistrat sub nr. 8288/23.07.2019;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și (4)
coroborat cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite preșcolarilor din
grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și
particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de
stat și particular, pe perioada cursurilor anilor școlari din perioada 2019-2023, în
județul Olt, în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 20172023, după cum urmează:
a) conform anexei nr.1 pct. II lit. A la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu
modificările și completările ulterioare, produsele distribuite vor fi mere;
b) conform anexei nr.1 pct. II lit. B și lit. C la Hotărârea Guvernului nr.
640/2017, cu modificările și completările ulterioare, produsele distribuite vor fi
lapte UHT+ iaurt și corn/biscuiți uscați.
Art.2. – Măsura educativă care însoțește distribuția fructelor, legumelor,
laptelui și produselor lactate pe perioada cursurilor anilor școlari din perioada
2019-2023, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
640/2017, cu modificările și completările ulterioare, va fi organizarea de
concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse
lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse
lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare și/sau miere,
cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la
nivelul școlii.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Buget, Impozite și Taxe,
Serviciului Financiar-Contabilitate, Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Inspectoratului
Școlar Județean Olt, Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 640/2017, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Olt, în vederea
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției
Prefectului – Județul Olt.
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