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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind aprobores documentalieiSi numirea comisiei de evaluare a
ofertelor in vederes atribuirii controctelor de uchizilie publicd defurnizare Si distribuqie
a produselor depanificaqiepentru elevii din tnvdqdmhilil primar Sigimnazial
de stut Siprivat, precum gi pentru copiii preScoluri din grddinilele de stat Siprivute cu
progrum normal de 4 ore, tn anul Scolar2015 - 2016
Prin proiectul de hotdrairesupus dezbateriipropunem Consiliului Judelean lalorni{a
aprobarea documentalieiSi numirea comisiei de evaluarea ofertelor tn vedereaatribuirii
contractelor de achizilie publicd defurnizare Ei distribulie a produselor de panificalie pentru
elevii din invdydmdntulprimar qi gimnazial de stat Si privat, precum Si pentru copiii
preScolari din grddinilele de stat Siprivate cu program normal de 4 ore, in anul Ecolar2015 2016.
Potrivit punctului 2 din Legea nr. 6/2012 pentru modificarea Si completarea
Ordonan{ei de urgen{d a Guvernului nr. 96/2002privind acordarea de produse lactate Si de
panifica{iepentru elevii din claseleI-I/III din tnvd{dmantulde stat Siprivat, precum Sipentru
copiii preqcolari din grddinilele de stat qi private cu program normal de I ore, procedura de
atribuire a contractelor defurnizare a produselor de panifica{ie pentru elevi qi preqcolari se
organizeazdla nivelul fiecdrui jude{ qi se stabileStepotrivit prevederilor legislaliei tn
domeniul achiziliilor publice. Acelasi act normativ prevede la punctul 5 cd produsele de
panifica{ie, transportul Ei distribu{ia acestora la unitd{ile de tnvd\dmdntse contracteazdde
cdtre consiliile judelene cu asistenla inspectoratelor Scolare jude[ene, cu respectarea
dispozi{iilor legale tn vigoare.
Prin Hotdrdrea Guvernuluinr. 7I4 din 2 iulie 2008privind actualizarealimitei valorii
zilnice pentru produsele lactate Si de panificalie acordatepentru elevii din claseleI-VIII din
invdYdmdntulde stat, precum Si pentru copiii preScolari din grddini{ele de stat cu program
normal de 4 ore Si pentru aprobarea con{inutului/specffica(iilor tehnice ale caietului de
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor defurnizare a produselor lactate qi de
panificalie pentru elevi SipreEcolari s-a stabilit valoareazilnicd pentru produsele lactate Ei de
panificalie acordatepentru un elev, respectivpentru un preScolar,la l,17 lei/elev,din care
0,33 lei produs/zi /drd TVApentru produseledepanifica[ie.
Pentru anul Scolar2015 - 2016procedura de atribuire a contractelordefurnizare a
produselor de panificalie pentru indeplinireaprogramului ,,Lapte - Corn" este ,,licita{ie
deschisdcu organizareaunei licita{ii electronice,cafazdfinald a procedurii", ln conformitate
cu prevederilepunctului 2 al Ordonan{eide urgenld a Guvernului nr. 67 /2013 pentru
modificarea Ordonan{ei de urgenld a Guvernului nr. 96/2002privind acordarea de produse
lactate Si de panifica{ie pentru elevii din invd[dmdntulprimar Si gimnazial de stat Si prival,
precum Si pentru copiii preScolari din grddiniyelede stat Si private cu program normal de 4

ore, coroborat cu legisla[ia in domeniul achizi{iilor publice, iar criteriul de atribuire a
contractelor defurnizare a produselor de panifica{ie este ,,prelul cel mai scdzttt".
Documentalia de atribuire a contractelor defurnizare a produselor de panifica{ie afost
intocmitd pe cele trei zone stabilite, in concordanld cu datele puse la dispozi{ie de
Inspectoratul $colar Judelean lalomiya Si cu prevederile legale in materia achiziliilor publice.
in anul Scolar 2015-2016 de programul guvernamental "Lapte - Corn" in judelul
Ialomilavor beneficia un numdr de 28 880 de copii, din care 5524 preScolari, 12 925 elevi
din ciclul primar Ei I0 431 elevi din ciclul gimnazial.
Prin proiectul de hotdrdre se propune constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor
tn vederea atribuirii contractelor de furnizare a produselor de panifica{ie, precum qi
cooptarea in comisia de evaluare a unor experli - specialisti externi in domenii concurente la
realizarea programului, desemna{i de serviciile publice deconcentrate organizate la nivelul
unitdlii administrativ - teritoriale, precum qi de celelalte institu{ii publice implicate in
derul ar ea pr ogramului.
De asemenea, este mandatat PreSedintele Consiliului Judelean lalomila ca, in cazul
modificdrii de cdtre organele competentea actelor normative cu aplicabilitate tn materie ( de
exemplu, modificarea numdrului de elevi beneficiari ai programului sau a valorii zilnice per
elev), sd actualizeze, prin dispozilie, documentalia de atribuire a contractelor de achiziyie
publicd.
Avand in vedere cd sunt indeplinite condiliile de legalitate Ei de oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomi{a adoptarea hotdrdrii informa qi con{inutul prezentate in proiect.
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