ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
/2022
privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc
distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 2022 – 2023 în cadrul
Programului pentru școli al României
Consiliul Judeţean Harghita;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 97400 /2022 al preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita, Borboly Csaba, întocmit la propunerea Direcţiei economice, privind
aprobarea măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, lapte și produse
lactate în anul şcolar 2022 – 2023 în cadrul Programului pentru școli al României,
Raportul de specialitate nr.
/ 2022 al Direcţiei juridice şi administraţie publică,
Adresa nr. 96910 / 07.09.2022 de consultare a Comisiei constituite la nivelul judeţului
Harghita, Procesul verbal de afișare nr.
/2022,
Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei economice şi investiţii și al Comisiei
pentru învățământ, cultură;
În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 52/2021 privind modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017 - 2018 cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), coroborate cu prevederile art. 196,
alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă lista măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui şi produselor
lactate în anul şcolar 2022-2023:
a) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi
produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse
lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului

nr. 640/2017 cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau miere, cu acordarea de
premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
b) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi
produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi
extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului
naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale
Educaţie pentru sănătate.
c) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor
informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de
aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea
risipei alimentare.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Președintele Consiliului Județean Harghita, prin Direcția economică.
Art.3. Hotărârea se comunică de Direcția juridică şi administraţie publică prin
Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului
Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreşedinţilor Consiliului Județean Harghita Bíró
Barna Botond și Barti Tihamér, Direcţiei economice, Direcţiei management şi relaţii
internaţionale, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita.
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Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita, Borboly Csaba la propunerea Direcţiei economice.
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