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PROIECT DE HOTARARE
privind repartizarea pentru anul 2022 pe unitatile administrativ — teritoriale din
judetul Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate fmantirii Programului
pentru scoli al Romaniei in perioada ianuarie — iunie 2022 a anului qcolar 2021 —
2022 si estimari pe anul 2023

Avand in vedere:
a) Referatul de aprobare nr.

4A96' din

a. dl.

2022 initiat de Presedintele

Consiliului Judetean Iasi — dl. Costel ALEXE, avand ca obiect proiectul de hotarare privind
repartizarea pentru anul 2022 pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor, destinate finantarii Programului pentru scoli al Romaniei in perioada
ianuarie — iunie 2022 a anului scolar 2021 — 2022 si estimari pe anul 2023,
b) Raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind repartizarea pentru anul
2022 pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate
finantdrii Programului pentru Foli al Romtiniei in perioada ianuarie — iunie 2022 a anului

colar 2021 — 2022 §i estimari pe anul 2023, intocmit de dire Directia Economics — Serviciul
Buget, inregistrat sub nr.

oer-9cP din /g0/444e

c) Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 255/02.09.2021 privind aprobarea
continuarii organizarii §i derularii procedurilor Acordurilor - cadru de furnizare si distributie
a merelor, laptelui §i produselor lactate §i produselor de panificatie elevilor din invatamantul
primar si gimnazial de stat §i privat, precum si preFolarilor din gradinitele de stat §i privat cu
program normal de 4 ore, pentru anii *colari 2019-2022, in cadrul Programului pentru scoli al
Romaniei, 12 loturi, precum §i organizarii §i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
aferente Programului pentru §coli al Romaniei, pentru un numar de 95 U.A.T.-uri din judetul
Iasi, in anul colar 2021-2022,
d) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru §coli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul
colar 2021-2022, precum si pentru modificarea §i completarea Hotararii Guvernului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 §i
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018,
e) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
§coli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul §colar 2017-2018, cu modificarile §i completarile ulterioare,
f) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene,
g) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificarile §i completarile
ulterioare,
h) Prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 5549/2021 privind
structura anului scolar 2021 - 2022,
i) Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
j) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile

si

completarile ulterioare,
k) Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi nr. 59/12.01.2022, inregistrata la Judetul
Iasi - Consiliul Judetean Iasi sub nr. 2452/18.01.2022,
1) Prevederile art.173 alin.(1) lit.f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
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In temeiul dispozitiilor art. 182, alin.(1) si ale art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE
Art.l. Aproba repartizarea pentru anul 2022 pe uniatile administrativ-teritoriale din
judetul Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor, destinate finantarii Programului pentru ,ycoli al Romemiei
in perioada ianuarie — iunie 2022 a anului scolar 2021 — 2022, potrivit anexei nr. 1, parte
integranta din prezenta HotArdre.

Art.2. Aproba repartizarea pe anul 2023 pe unitatile administrativ-teritoriale din
judetul Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor, destinate finantarii Programului pentru .ycoli al Romeiniei,
reprezentand estimari pe anul 2023, potrivit anexei nr. 2, parte integranta din prezenta
Hotarare.

Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile
legale a fondurilor repartizate potrivit art.1 si art. 2, revine unitatilor administrativ-teritoriale
din judetul Iasi mentionate in anexele la prezenta Hodrare.

Art.4. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari va fi asigurata de:
Directia Juridicd — Biroul Programe Guvernamentale,
Directia Economics — Serviciul Buget,
Directia Economics— Serviciul Financiar Contabil,
Unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi mentionate in anexele la prezenta
Hotarare.

Art.5. Prezenta Hotarare (inclusiv anexele la prezenta) va fi comunicata in copie:
Institutiei Prefectului Judetului Iasi,
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi,
Directiei Juridice — Biroul Programe Guvernamentale,
Directiei Economice — Serviciul Buget,
Directiei Economice — Serviciul Financiar Contabil.
Unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Iasi mentionate in anexele la
prezenta Hotarare.
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Art.6. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei Hotarari va fi asigurata

de catre compartimentele de specialitate din cadrul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi cu
atributii in acest sens.

Data astazi,

Vizat pentru legalitate,
R GENERAL AL JUDETULUI,
SEC
LacrAVERNICA
— DASCALESCU
ip)

I I ' CTIA JURIDICA
D CTOR EXECUTIV,
Am hut cunostinti de acest inscris oficial
imi asum response • itatea asu ra

Gabriela A NG LESEI
DIRECTIA ECONOMICA/ SERVICIUL BUGET
DIRECTOR EXECUTIV,
Imi

asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii
legalitlitii in solidar cu intocmitorul inscrisului

Elena ARVINTE

5)1(
SEF SERVICIU BUGET,
Imi

asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii
legalitipi in solidar cu intocmitorul inscrisului

Mihaela Carmen ILII

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE,
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

INTOCMIT,
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial,

Raluca Nicoleta BUTNARU
E:U2alucaButnarul 02 Buget initial
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind repartizarea pentru anul 2022 pe unitatile
administrativ — teritoriale din judetul Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate
finantarii Programului pentru fag/ al Romliniei in perioada ianuarie — iunie 2022 a
anului scolar 2021 - 2022 si estimari pe anul 2023

Avand in vedere:
a) Prevederile Hotarkii Consiliului Judetean Iasi nr. 255/02.09.2021 privind aprobarea
continuarii organizarii si derularii procedurilor Acordurilor - cadru de furnizare si distributie
a merelor, laptelui si produselor lactate Si produselor de panifica;ie elevilor din invatamantul
primar si gimnazial de stat §i privat, precum si pre§colarilor din gradinitele de stat si privat cu
program normal de 4 ore, pentru anii §colari 2019-2022, in cadrul Programului pentru §coli al
Romaniei, 12 loturi, precum si organizarii §i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru un numar de 95 U.A.T.-uri din judetul
Ia0, in anul scolar 2021-2022,
b) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul
§colar 2021-2022, precum si pentru modificarea §i completarea Hotararii Guvernului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru §coli al Romaniei in perioada 2017-2023 §i
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul §colar 2017-2018,
c) Prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
§coli al Romaniei in perioada 2017-2023 §i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile §i completarile ulterioare,

d) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participkii Romaniei la Programul pentru §coli al Uniunii Europene,
e) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participkii
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modifickile §i completkile
ulterioare,
f) Prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 5549/2021 privind
structura anului §colar 2021 - 2022,
g) Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
h) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modifickile §i
completkile ulterioare,
i) Adresa Inspectoratului $colar Judetean Iasi nr. 59/12.01.2022, inregistrata la Judetul
Iasi - Consiliul Judetean Iasi sub nr. 2452/18.01.2022,
j) Prevederile art.173 alin.(1) lit.f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
k) Prevederile art.173, alin.(1), lit.f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

propun spre aprobare:
> repartizarea pentru anul 2022 pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul
Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugath pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor, destinate finantkii Programului pentru qcoli al Romaniei
in perioada ianuarie — iunie 2022 a anului §colar 2021 — 2022,
> repartizarea pentru anul 2023 pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul
Iasi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor, destinate finantkii Programului pentru .ycoli al Romaniei,
reprezentand estimari pentru anul 2023.
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CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia Economici

as

Serviciul Buget

Nr.

°ff37i

/

lO q2/ agat

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarfire privind repartizarea pentru anul 2022 pe unitatile
administrativ — teritoriale din judetul Ia0 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, destinate
finantarii Programului pentru fcoli al Romaniei in perioada ianuarie — iunie 2022 a
anului qcolar 2021 — 2022 qi estimari pe anul 2023

Avand in vedere:
a) Referatul de aprobare nr.

omg

din

/f

0 /, 2022 initiat de Pre§edintele

Consiliului Judetean Iasi — dl. Costel ALEXE, avand ca obiect proiectul de hotkare privind
repartizarea pentru anul 2022 pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor, destinate finantarii Programului pentru Foil al Romaniei in perioada
ianuarie — iunie 2022 a anului §colar 2021 — 2022 si estimari pe anul 2023,
b) Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 255/02.09.2021 privind aprobarea
continuarii organizarii §i derularii procedurilor Acordurilor - cadru de furnizare §i distributie
a merelor, laptelui §i produselor lactate si produselor de panificatie elevilor din invatamantul
primar §i gimnazial de stat §i privat, precum §i pre§colarilor din gradinitele de stat §i privat cu
program normal de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru §coli al
Romaniei, 12 loturi, precum §i organizarii §i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru un numar de 95 U.A.T.-uri din judetul
Iasi, in anul §colar 2021-2022,
c) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru

implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul
scolar 2021-2022, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 20172018Prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 52/2021 privind modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in
perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
scolar 2017-2018, precum si pentru stabilirea metodologiei prevazute la art. 2 alin. (3) din
Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul
pentru scoli al Uniunii Europene,
d) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli at Romaniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul scolar 2017 - 2018, cu modificarile si completarile ulterioare,
e) Prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participArii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene,
f) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participArii
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificArile si completArile
ulterioare,
g) Prevederile Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr.

5549/2021 privind

structura anului scolar 2021 - 2022,
h) Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
i) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
j) Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi nr. 59/12.01.2022, inregistrata la Judetul
Iasi - Consiliul Judetean Iasi sub nr. 2452/18.01.2022,
k) Prevederile art.173 alin.(1) lit.0 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
In temeiul dispozitiilor art. 182, alin.(1) si ale art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Repartizarea pe unite!' tile administrativ — teritoriale din judeful Iasi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea add ugata pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judejelor, destinate finantarii Programului pentru scoli al Rom'dniei se prezintii
astfel:
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> suma de 14.591,00 mii lei se repartizeaza pentru anul 2022 pe unitatile
administrativ-teritoriale din judetul Iasi pentru finantarea cheltuielilor determinate de
implementarea Programului pentru ,scoli al Romaniei, in perioada ianuarie — iunie a anului
scolar 2021 — 2022, potrivit anexei nr. 1 la proiectul de hotarare,
> suma de 22.121,00 mii lei se repartizeaza pentru anul 2023 pe unitatile
administrativ-teritoriale din judetul Iasi pentru finantarea cheltuielilor determinate de
implementarea Programului pentru ,ccoli al Romantei, reprezentand estimari pe anul 2023,
potrivit anexei nr. 2, la proiectul de hotArare.
Estimarile pe anul 2023, cuprinse in anexa nr. 2, au potrivit prevederilor legale,
caracter orientativ si nu vor face obiectul autorizdrii pentru anul bugetar respectiv.

DIRECTIA ECONOMICA
Raspund in privinla realitalii, regularitatii si

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

RAspund in privinta realitatii, regularitatii p1 legalitAtii,

SEF SERVICIU BUGET,
Mihaela Carmen ILII

INTOCMIT,
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial,

Raluca Nicoleta BUTNARU
PRalucaButnaru120 V, get initial

fr
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Anexa nr. 1

JUDETUL
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Sume defalcate din taxa pe valoarea adougatil pentru finanjarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judelelor, pe anul 2022,
repartizate pe unitafile administrativ-teritoriale din judeful Iasi, destinate finantarii Programului pentru goli al Romdniei in perioada
ianuarie - iunie 2022 a anului qcolar 2021 - 2022
mii Ici
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatil
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
Buget pe anul 2022

Nr. Crt.

UNITATE ADMNISTRATIV
TERITORIALA

Programul pentru scoli at
Romaniei

Programul pentru scoli al Romitniei in
perioada ianuarie - iunie a anului scolar
2021 - 2022 potrivit art. 5 alin. (1), lit. b din
Legea nr. 317/2021

Misuri
educative

Total

4

5=3+4

Distributia de fructe si legume, lapte de
consum si produse lactate Bra adaos de
lapte praf si produse de panificatie

0

1

2

3

Total sume, din care:
1

2

3

4

MUNICIPIUL IASI

DUMESTI

MOGO$E$TI -SIRET

JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN
IASI:
sume repartizate pentru
U.A.T.-urile din judetul la§i
pentru care Judetul Iasi Consiliul Judetean la§i
aprob5. organizarea §i
derularea Programului
pentru coli al Romaniei

- Fructe §i legume
- Lapte de consum §i
produse lactate fara adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie
Total sume, din care:
- Fructe si legume
- Lapte de consum §i
produse lactate fart adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie
Total sume, din care:
- Fructe 51 legume
- Lapte de consum §i
produse lactate Ara adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie

3,739.00

1,142.00

4,881.00

686.00

571.00

1,257.00

1,458.00

571.00

2,029.00

1,595.00
84.00
15.00

34.00
17.00

1,595.00
118.00
32.00

33.00

17.00

50.00

36.00
37.00
5.00

34.00
17.00

36.00
71.00
22.00

16.00

17.00

33.00

16.00

16.00

Total sume, din care:

7,373.00

2,148.00

9,521.00

- Fructe §i legume

1,309.00

1,074.00

2,383.00

- Lapte de consum § ►
produse lactate Ma adaos
de lapte praf

2,926.00

1,074.00

4,000.00

- Produse de panificatie

3,138.00
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3,138.00

mii lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatli
pentru finanprea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
Buget pe anul 2022
Programul pentru scoli al Romaniei in
perioada ianuarie iunie a anului scolar
2021 2022 potrivit art. 5 alin. (1), lit. b din
Legea nr. 317/2021
-

-

\ r. C rt .

UNITATE ADMNISTRATIV. Program ul pentru scoli al
Roma niei
TERITORIAL ►

MAsuri
educative

Total

4

5=3+4

Distributia de fructe si legume, lapte de
consum $i produse lactate filrA adaos de
lapte praf si produse de panificatie

0

3

2

I

Total sume, din care:
TOTAL GENERAL

,,.......j.—.7'7--..„
----...„

- Fructe si legume
- Lapte de consum si
produse lactate fdra adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie

11,233.00

3,358.00

2,015.00

1,679.00

14,591.00
3,694.00

4,433.00

1,679.00

6,112.00

4,785.00

4,785.00

Raspund In privinta realitatii, regularitatii $i legalitAtii,

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

Raspund in privinta realitatii, regularitatii $i legalitatii,

SEF SERVICIU BUGET,
Mihaela Carmen ILII

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea si legalitatea intocmirii acestui inscris oficial,
Raluca Nicoleta Butnaru
EARalucaButnaru120221Programul pt Scoli a Roma. - Buget initial
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Anexa nr. 2

JUDETUL 1A$1
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adougata pentru finanjarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeplor, repartizate pe unitalik
administrativ-teritoriale din judelul Iasi, destinate finantarii Programului pentru scoli a! Romaniei - estimari 2023
mii lei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
Estimilri 2023

Nr. Crt.

UNITATE ADMNISTRATIV Programul pentru scoli al
Romanic'
TERITORIALA

Programul pentru scoli at Romaniei

Masuri
educative

Total

4

5=3+4

Distributia de fructe si legume, lapte de
consum si produse lactate Wit adaos de
lapte praf si produse de panificatie

()

1

2

3

MUNICIPIUL IASI

DUME$TI

MOGO$E$T1 -SIRET

3

2

I

Total sume, din care:

6,556.00

1,176.00

7,732.00

- Fructe si legume
- Lapte de consum si
produse lactate fara adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie
Total sume, din care:
- Fructe si legume
- Lapte de consum si
produse lactate fara adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie
Total sume, din care:
- Fructe si legume
- Lapte de consum si
Produse lactate Para adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie

1,176.00

588,00

1,764.00

2,588.00

588.00

3,176.00

2,792.00
141.00
25.00

34.00
17.00

2,792.00
175.00
42.00

56.00

17.00

73.00

60.00
64.00
11.00

34.00
17.00

60.00
98.00
28.00

26.00

17.00

43.00

JUDETUL 1A$1'Total sume, din care:
CONSILIUL JUDETEAN
IASI:
Fructe si legume

12,002.00

2,114.00

14,116.00

2,154.00

1,057.00

3,211.00

- Lapte de consum si
produse lactate Ara adaos
de lapte praf

4,734.00

1,057.00

5,791.00

- Produse de panificatie

5.1 14.00

-

4

sume repartizate pentru
U.A.T.-urile din judelul Iasi
pentru care Judetul Iasi Consiliul Judetean Iasi
aproba organizarea si
derularea Programului
pentru Scoli al Romaniei

27.00

27.00
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5,114.00

mii lei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatil
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
Estimari 2023

Nr. Crt.

UNITATE ADMNISTRATIV. Programul pentru Scoli al
Rominiei
TERITORIALA

P mg ra m u I pentru lcoli at Romaniei

A/M(1H
educative

total

Distributia de fructe 5i legume, lapte de
consum si produse lactate lira adaos de
lapte praf si produse de panificalie

u

TOTAL GENERAL

4

3

2

I

Total sume, din care:
- Fructe si legume
Lapte de consum si
produse lactate fara adaos
de lapte praf
- Produse de panificatie

5=3+4

18,763.00
3,366.00

3,358.00
1,679.00

22,121.00

7,404.00

1,679.00

9,083.00

5,045.00

-

7,993.00

7,993.00

Raspund in privinta realitatii, regularitatii 5i legalitatii,

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

Raspund in privinta

regularitatU 5i legalitatii,

SEF SERVICIU BUGET,
Mihaela Carmen ILII

Z

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea legalitatea intocmirii acestui inscris official,
Raluca Nicoleta Butnaru
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