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O R D O N 
privind constituirea Comisiei pentru aplicarea prevederilor 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, în județul Timiș 
 
 

Prefectul judeţului Timiş,  
Având în vedere prevederile H.G. 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, în județul Timiș; 

Ținând seama de referatul nr. 11684/21.09.2017 al Serviciului 
dezvoltare economică și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate; 

În temeiul prerogativelor stabilite de art. 26, alin. (1) din Legea nr. 
340/12.07.2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind 
prefectul şi instituţia prefectului, emite prezentul:  
 

O R D O N 
 

Art. 1. Cu data prezentului ordin se constituie Comisia pentrs aplicarea 
prevederilor Hotărârii Gsvernslsi nr. 640/2017 pentrs aprobarea crogramslsi 
pentrs școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentrs stabilirea bsgetslsi 
pentrs implementarea acestsia în ansl școlar 2017 - 2018, în jsdețsl Timiș, în 
componența prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezentul 
ordin.  
Art. 2. Comisia și instituțiile care o constituie au următoarele responsabilități: 

a) În funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu 
încadrarea în sumele alocate județului, Consiliul Județean Timiș decide 
anual asupra listei produselor, în baza art. 23, alin. (11) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3, alin. (3) și a 
măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul școlar în cauză și 
în urma consultării comisiei; 

b) Comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în 
masă adecvate, despre implementarea Programului pentru școli al 
României în județul Timiș; 

c) Inspectoratul Școlar Județean Timiș asistă Consiliul Județean Timiș, în 
punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4, alin. (1), 
având responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu participă la 
activități educative practice să beneficieze de activități curriculare, 
extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile 
consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate. 
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Art. 3. Secretariatul Comisiei este asigurat de către compartimentul de 
specialitate din cadrul Consiliului Județean Timiș; 
Art. 4. Consiliul Județean Timiș adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) în 
termen de ș zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la art. 3, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 și le aduc 
la cunoștința Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare; 
Art. 5. Consiliul Județean Timiș informează Comisia cu privire la câștigătorii 
desemnați în urma organizării procedurilor de achiziție publică prevăzute la 
art. 7 alin. (2), în termen de ș zile lucrătoare de la desemnarea acestora. 
Art. 6. Prezentul ordin se comunică: 

- Ministerului Afacerilor Interne; 
- Ministerului Educației Naționale; 
- Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor; 
- Ministerului Sănătății; 
- Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice - Timișoara; 
- Autorității Națională pentru Protecția Consumatorilor; 
- Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- Consiliului Județean Timiș; 
- Serviciului dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice 

deconcentrate, din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ, din cadrul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;  
- Membrilor Comisiei. 

 
 
 

P R E F E C T, 
EVA - GEORGETA ANDREAȘ 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
SUBPREFECT, 

DANOEL - CROSTOAN  FRANȚESCU 
 
 
 

 VOZAT JURODOC 
Şef Serviciu, 

CODRUŢA  BOTEZ 
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