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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor  

în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a 
produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal  

de 4 ore, în anul şcolar 2016-2017 
  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 6072 din 08.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 

- Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa nr. 5646 din 22.06.2016; 
- Raportul  nr. 6073 din 08.07.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu ; 
- Raportul nr. 6279  din  13.07.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 6288 din 13.07.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din  învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii 
zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I–VIII din 
învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program 
normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de 
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de 
panificaţie pentru elevi şi preşcolari; 
 - prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea 
Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza 
unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică de 
furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private, cu 
program normal de 4 ore, în anul şcolar 2016 – 2017, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2(1) Procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare şi 
distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4ore, în anul şcolar 2016 – 2017 este „licitaţie deschisă prin mijloace electronice cu etapă 
finală de licitaţie electronică”. 

(2) Criteriul de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a 
produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private, cu program normal de 4 
ore, în anul şcolar 2016 – 2017 este „preţul cel mai scăzut”. 
  
 Art.3 Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de 
achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul 
primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat 
şi private, cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2016 – 2017, în următoarea 
componenţă: 
 

Preşedinte cu drept de vot:  
- Mirela Genina PREDA – consilier juridic – Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
 
Membri:  
- Viorel URSE – consilier – Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
- Adriana BUCOVEANU  – inspector – Direcţia Buget Finanţe 

 
 Membri de rezervă: 

- Cristina Graţiela GURLEA – inspector – Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
- Marius HRISTESCU – consilier – Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu. 

 
Experţi cooptaţi:  
- Virginia CIUBOTARU – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa 
- Nicoleta ŞTEFAN – reprezentant al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia  

      Consumatorilor Ialomiţa 
- Camelia MAURER - reprezentant al Inspectoratului Şcolar al judeţului Ialomiţa 
- Dănuţ Mihai ARDELEANU - reprezentant al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru  

     Siguranţa Alimentelor Ialomiţa 
- Adriana ILIE – reprezentant al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa    

     Alimentelor Ialomiţa 
- Iulian DOBRE - reprezentant al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice  

   Ploieşti, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa 
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 Art.4 Se mandatează domnul Victor MORARU - Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să actualizeze, prin dispoziţie, prevederile documentaţiei prevăzută la art.1,  în 
funcţie de modificările legislaţiei sau a oricăror documente relevante în domeniu aduse de 
autorităţile competente, inclusiv  componenţa comisiei prevăzută la art. 3. 
  
 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
  
 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 3 şi  direcţiilor implicate din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREȘEDINTE, 
Victor MORARU 

 
 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                          Adrian Robert IONESCU 
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