
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea plafonului valoric maximal pe produsele distribuite în cadrul Programului „Lapte-corn”,

precum i a desf ur torului pe unit i de înv mânt a cantit ilor livrate în anul colar 2008-2009

În baza expunerii de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure , a radiogramei transmis  în teritoriu
de c tre Ministerul Administra iei i Internelor nr. 2984/MP/03.07.2008, precum i avizul favorabil al comisiei de
specialitate;

Având în vedere prevederile OUG nr. 96/20002 privind acordarea de produse lactate i de panifica ie pentru
elevii din clasele I-IV din înv mântul de stat cu modific rile i complet rile ulterioare precum i ale Hot rârii Guvernului
nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate i de panifica ie acordate pentru elevii din
clasele I-VIII din înv mântul de stat precum i pentru copiii pre colari din gr dini ele de stat cu program normal de 4
ore i pentru aprobarea con inutului / specifica iilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a
contractelor de furnizare a produselor lactate i de panifica ie pentru elevi i pre colari.

inând cont de datele furnizate de Inspectoratul colar Maramure  privind unit ile pre colare i colare i
num rul copiilor ce urmeaz  a beneficia de Programul „Lapte-corn” în anul colar 2008-2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) litera f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1 Se aprob  plafonul valoric maximal pe produse distribuite în cadrul Programului „Lapte –corn” în anul
2008-2009 dup  cum urmeaz :
  Produsul    Pre  total  Pre  f  TVA
  Lapte UHT                              0,81 lei   0,68 lei
  Lapte pasteurizat   0,71 lei   0,60lei
  Corn (produse de panifica ie) 0,36 lei   0,30 lei

Art. 2 Se aprob  desf ur torul pe unit i de înv mânt a cantit ilor livrate în anul colar 2008-2009, conform
anexei la prezenta hotarâre.

Art. 3 Prezenta hotarâre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
 - Institu iei Prefectului – jude ul  Maramure ;
 - Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
 - Direc iei Economice;
 - Direc iei Patrimoniu i Logistic ;
 - Compartimentului de preg tire edin ei i rela ii cu consilierii;
 - Inspectoratului colar al Jude ului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE
Mircea Man

 Contrasemneaz
                                                                                                                               SECRETAR AL JUDE ULUI,

                                                                                                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 15 iulie  2008
Nr. 112



CONSILIUL JUDE EAN  MARAMURE

            Anexa nr. .1
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 112 din 15 iulie 2008

SITUA IA CENTRALIZATA A NUM RULUI DE ELEVI I PRE COLARI
 ÎN JUDE UL MARAMURE

 Nr. lot Numar por ii
pre colari

Numar por ii cls
I-IV

Numar por ii cls
V-VIII Total por ii

1 Lot 1 2117 3671 3999 9787
2 Lot 2 3511 5215 6044 14770
3 Lot 3 2504 3351 3496 9351
4 Lot 4 2823 6627 7174 16624
5 Lot 5 2236 2828 2931 7995

Total cantitate loturi 58527


