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HOTARAREA nr. 30/25.04.2019
privind neasumarea responsabilitdtii organizerii gi deruErii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achizilia produselor gi a contractelor/acorduilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mesurilor educative aferente programului "Program pentru scoli al Romaniei" pentru anul scolar 2019-2020 la
nivelul Com Roscani Jud. lasi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, legal constituit, intrunit

la

lucrdrile gedintei ordinare din data de 25 APRILIE 2019,

Avind in vedere

:

in temeiul prevederilor art. 39, al. 1 si art. 43 din legea administratiei publice locale nr.
21512001, republicata, cu modificlrile 9i completdrile ulterioare;

Dispozitiile art. 1 alin. ( ) si (5) ale OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Adresa nr.11250 din 15.04.2019 inaintate de Consiliul Judetean lasi prin care ne solicita
asumarea sau neasumarea responsabilitatii oraganizarii si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru
anul scolar 2019-2020.

- Hotararea Guvernului nr.5212019 privind modificarea si completarea H.G. nr 640/2017 privind
aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 -2023, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform anexei 6.
- potrivit prevederilor pct 1.4. din cap. lal anexei nr.6 coroborat cu prevederile art. lll din
H.G. nr. 5212019 , consitiite locale vor adopta hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii
organizarii si derutaii proceduitor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor si a contractetor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mesurilor
ed u c ative afe rente prog ra m u I u i.
Legea nr. 50/2019 privind Bugetul de stat pe anul 2019,
Referatul initiat de dna Petcu Mihaela, secretar al UAT comuna Roscani, privind neasumarea
responsabititdlii organizdii gi deruldrii procedurilor de atibuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizi[ia produselor gi a contractelor/acorduilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mdsuilor educative aferente programului "Program pentru scoli al Romaniei" pentru anul scolar 20192020 la nivelul Com. Roscani, Jud. lasi.
Votul liber exprimat in unanimitate de catre membrii consilierilor participanti la dezbatere, 10
voturi pentru;
Prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionala in administratia publica locald;
Prevederile Legii nr. 5441200'1 , privind liberul acces la informalii de interes public;
ln temeiul:

Art. 36, alin. 2 lit. (d), alin 6, lit.(a), pct.16, 9i ale art. 115, alin (1), lit.
21

5/2001 privind administratia publicd /ocald, republicate, actualizata;

b)

din Legea nr'

HOTARASTE
Art. 1. Se aproba neasumarea responsabilitSlii organizdrii gi derulirii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor gi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative aferente programului "Program pentru scoli
al Romaniei" pentru anul scolar 2019-2020 Ia nivelul Com. Roscani, Jud lasi

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul

comunei

Roscani prin compartimentele de specialitate din cadul UAT-ului comunei Roscani. Jud. lasi;

Art. 3. Secretarul comunei Roscani va comunica copia dupa prezenta hotarare primarului
comunei Roscani , Consiliului Judetean lasi, tuturor persoanelor interesate, un exemplar il va face
public prin afisare la sediul Primariei Roscani si un exemplar il va inainta la lnstitutiei Prefectului
Judetului lasi - Serviciul de control a Legalitatii Actelor si contencios Administrativ

.

PRESEDINTE DE gEOINTA,
Hutu Vasile
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Contrasem neazA pentru legalitate,
Secretar, Petcu Mihaela
(semnatura)

