
MINISTERUL AFACERILOR INTE RN E
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL SATU MARE

ORDINUL PREFECTULUI NT. 2016

privind actualizarea Comisieijudelene pentru ducerea la indeplinire a
prevederilor O.U.G.9612OO2 9i a Legii nr.6l2O1.2 pentru modificarea 9i

co.mpletarea O.U.G . nr.96 I 2OO2

Prefectul Judetului Satu Mare,

Av6nd in vedere:
- referatul Serviciului monitorizare seruicii publlce deconcentrate, afaceri europene

9i situatii de urgen[5 din cadrul Instituliei Prefectului,
- prevederile O.U.G.nr.9612002, privind acordarea de produse lactate gi de

panificatie pentru elevii din clasele I - VIII din inv6t6m6ntul de stat gi privat, precum gi

pentru copiii pregcolari din gr5dinitele de stat 9i private cu program normal de 4 ore, cu
modific5rile gi completirile ulterioare,

- prevederile art.I alin.(l) din Legea nr.612012 pentru modificarea gi completarea
O.U.G. nr. 9612002,

In temeiul aft.26 alin.1 din Legea nr. 34012004 privind prefectul 9i institutia
prefectului, republicati cu modificirile gi completirile ulterioare, emite prezentul

ORDIN

Aft.1, Se actualizeaz5 componenla Comisiei judelene pentru ducerea Ia indeplinire
a prevederilor OUG nr.9612002 privind acordarea de produse lactate gi de panificatie
pentru elevii din clasele I - VIII din inv5tSmSntul de stat gi privat, precum gi pentru copiii
pregcolari din gridinitele de stat 9i private cu program normal de 4 ore, cu modific5rile gi

completirile ulterioare, dupS cum urmeaz5:

BUD Radu

PATAKI Csaba

DURLA PASCA C5lin Mihai

DUMUTA Nicolae

COJOC Laurenliu Dan

ALBU Luminita

PINTER MaTia

- Prefect - Institutia Prefectului Judelul Satu Mare

- Pregedintele Consiliului Judetean Satu Mare

- Inspector General $colar - Inspectoratul $colar Satu Mare

- Director executiv - DirecJia Sanitar6 Veterinari gi pentru
Siguranta Alimentelor a judetului Satu Mare

- Director executiv - Directia de S5nState Publici Satu Mare

- $ef Administralia Judelean5 a Finantelor Publice Satu Mare

- Comisar Sef - Comisariatul Judefean pentru Protectia
Consumatorilor Satu Mare



/
Aft.2. Comisia urmiregte acordarea gratuit5 pentru elevii din inv5tdm6ntul primar

9i gimnazial de stat si privat, precum 9i pentru copiii pregcolari din grddinilele de stat 9i
private cu program normal de 4 ore, prezenli la cursuri, de produse lactate 9i de
panificafie, in limita unei valori zilnice/elev/pregcolar actualizatd prin acte normative.
Limita valorici cuprinde prelul produselor, cheltuielile de transport, distribulie si

depozitare a acestora, dup5 caz.

Aft.3. Produsele lactate 9i de panificafie, transportul si distribulia acestora la
unitdtile de invS!5m6nt se contracteazS de cdtre Consiliul Judelean Satu Mare, cu
asistenla' Inspectoratului Scolar Judelean Satu Mare.

Aft.4. Consiliul Judelean Satu Mare are obligalia sE urm6reascd 9i sd verifice buna
desfSgurare a procesului de aprovizionare 9i condiliile igienico-sanitare privind distribulia
c5tre elevi a produselor lactatb 9i de panificalie.

Aft.5. Sumele previzute la art.2 se supoft5 din bugetul local al Judetului Satu
Mare.

Aft.6. Cu data prezentului ordin se abrog5 ordinul prefectului nr.7U26.04.20L2.

Art.7. Prezentul ordin se comunic6 cu tofi membri prin grija Serviciului
monitorizarea seruiciilor publice deconcentrate, afaceri europene gi situatii de urgent5 gi

se va aduce la cunogtint5 public5 prin afigare pe site-ul institutiei prefectului.
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