
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

HOTĂRÂREA nr.57  
din 28 aprilie 2021 

privind asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea, la nivelul județului Sălaj a 
procedurilor necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României, pe toată 

durata acestuia 
 

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare nr. 6799/20.04.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj; 
- raportul de specialitate comun nr. 6800/20.04.2021 al Direcției economice și Direcţiei juridice 

şi administraţie locală; 
- prevederile art. 1 alin. 4 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli  al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
-  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 şi completările ulterioare, Anexa nr.6 privind colaborarea şi distribuirea de 
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Asumarea responsabilității pentru organizarea și derularea procedurilor necesare pentru 

implementarea Programului pentru școli al României, pe toată durata acestuia, pentru toate unităţile 
şcolare din judeţ, cu excepția unităţilor şcolare aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale pentru 
care consiliile locale își asumă responsabilitatea implementării programului la nivel local. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului 
județean Sălaj. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Instituţia Prefectului -  Comisia județeană pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017. 
 
 
 
 PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează: 

                                                              SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI,                 
 Dinu Iancu - Sălăjanu                                                 

                      Cosmin-Radu Vlaicu 


