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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

        

HOTĂRÂRE 

privind redistribuirea produselor contractate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 

privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea 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 rămase nedistribuite ca 

urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.10100 din 5 august 2020 al președintelui Consiliului 

Județean Giurgiu, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană și raportul de 

specialitate nr.10101 din 5 august 2020 al Direcției economice; 

 Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 

– 19 pe teritoriul României, ale Ordonanței de Urgență nr. 121 din 22 iulie 2020 pentru 

completarea privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europe 

ne și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a 

suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, adresa Consiliului Județean Giurgiu 

nr.9816 din 30 iulie 2020, Ordinul Prefectului Județului Giurgiu nr.331 din 31 iulie 2020, Adresa 

Instituției Prefectului – Județul Giurgiu nr.13823 din 30 iulie 2020, a Procesului verbal de inventariere 

intocmit de catre comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) 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 in data 

de 03.08.2020 la depozitul furnizorului SC SIMULTAN SRL și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.179 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.– Se aprobă redistribuirea produselor contractate conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și 

completarea 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 

rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar în 

depozitul SC SIMULTAN SRL, respectiv 52.380 buc. lapte UHT, următorilor beneficiari: 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu -  18.080 buc.; 

- Spitalul Județean de Urgență Giurgiu - 5.250 buc.; 

- Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - 2.500 buc.; 

- Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti - 800 buc.; 

- Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Giurgiu - 25.750 buc. 

Art.2.– Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

        PREŞEDINTE,               CONTRASEMNEAZĂ, 

 Marian Mina SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                      Nina Carmen Crișu 

 

Giurgiu, 06 august 2020 
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