
MINISTERUT AFACERILOR INTERN E

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETT,L SATU MARE

ORDINUL PREFECTULUI nr. "3,!i /0""; lc'l 2Ol:7

privind constituirea Comisieijudelene pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.
640l2OL7 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al Romdniei in perioada

2077-2023

Prefectul Judetului Satu Mare,

Avdnd in vedere:
- referatul Serviciului monitorizare seruicii publice deconcentrate, afaceri europene

gi situatii de urgent5 din cadrul Institutiei Prefectului,
- prevederile aft. 18 alin (1) din H.G. nr.640120l7 pentru aprobarea Programului

pentru gcoli al Romdniei in perioada 2017 - 2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul gcolar 20L7 - 2018,

In temeiul art.26 alin.1 din Legea nr. 34012004 privind prefectul gi institutia
prefectului, republicat5 cu modificSrile gi complet5rile ulterioare, emite prezentul

ORDIN

Aft.1. Se constituie Comisia judeleani pentru aplicarea prevederilor H.G.
nr.640120L7 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al Romdniei in perioada 2017 -
2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul gcolar 20t7 -
20t8, dupd cum urmeaz5:

FILIP Darius

PATAKI Csaba

DURLA PASCA Cdlin Mihai

DUMUTA Nicolae

MIHAI Macrina Livia

SIPOS Ioan

PINTER MaTia

CIOLTEAN Ioan

MARE Gheorghe

- Prefect - Institutia Prefectului Judetul Satu Mare

- Pregedintele Consiliului Judetean Satu Mare

- Inspector General $colar - Inspectoratul $colar Satu Mare

- Director executiv - Directia Sanitard Veterinarb gi pentru
Siguranta Alimentelor a judefului Satu Mare

- Director executiv - Directia de S5ndtate Publicd Satu Mare

- $ef Administralia Judeleand a Finantelor Publice Satu Mare

- Comisar gef - Comisariatul Judetean pentru Protectia
Consumatorilor Satu Mare

-Director executiv - Direclia pentru Agriculturi Judelean5
Satu Mare

-$ef oficiu - Oficiul Fitosanitar Judelean Satu Mare



/

Aft.2.Comisia constituiti la aft.1 din prezentul ordin este coordonatd de prefect,
urm5regte aplicarea prevederilor H.G. nr.64012017 respectiv informarea publicului larg,
despre implementarea Programului pentru gcoli al Romdnieila nivelul judefului Satu Mare.

Aft.3.Consiliul Judelean Satu Mare in funclie de specificul local 9i cu incadrare in
sumele alocate judelului, stabileste anual lista produselor propuse 9i misurile educative
aferente conform prevederilor aft.4 alin(1), cu respectarea prevederilor legale 9i in urma
consultbrii comisiei.

Aft.4,Inspectoratul $colar Judelean Satu Mare asist5 Consiliul Judelean pentru
punerea in aplicare a mlsurilor educative prevbzute la aft4 alin(l) din H.G. nr.640120L7 gi

asigurd pentru pregcolari/elevi activitdli curriculare, extracurriculare 9i extragcolare av6nd
ca beneficii consumul de fructe 9i legume proaspete 9i produse lactate.

Art.5.Cu data prezentului ordin se abrogi ordinul prefectului nr.33L123.08.2016.

Aft.6.Prezentul ordin se comunicd cu toli membri prin grija Seruiciului monitorizarea
serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene gi situa$ii de urgenti gi se va aduce la

cunogtinti publici prin afigare pe site-ul institutiei prefectului.

Ferenc

na Petric
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