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HOTARARE
bilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a
contractului/acord ulu i-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractu lu i/acordul-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la
privind aprobarca neasumarii

res ponsa

nivelul comunei
CONSILILJI- I-OCAL al comunei (iADINTI, judetul NEAMT;
Avancl in l edere:
relc|ltul Prirt)irIrtlrti r,,lrtttttei. pt itt eutc nr(,ntlllt ncastllltarca rcsponsahilitatilor organizarii
procedurilol dc atlibuire a contractu Iu i/acordu l-cad ru pentru acirizitia produselor alerente
progranrului si a contractuilr"ri/acorclul-cadru dc prcslare a serviciilor pentru derularea masurilor
cducatire la nivel tJA I'.
- dispozitiile IIGR 52/30.01.2019 privind modillcarea si completarea HGR 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Ronraniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea
bugetr,rlui perrtru implementarea acesluia in anul scolar 2017 - 201 8;
- dispozitiile II(jl{ nr.55913 1.07.2019 prir''ind stabilirea bugetului pentru implementarea
Progranruiui pentru scoli al Ronraniei in perioada 2017 2023, pcntru anul scolar 2019 - 2020.
publicata in 1\'1.O1.647l5.08.20 I 9r
- art.l29" alin.(2). lit.d), coroboral cu alin.(7) lit.a), pct.l din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57 13.07 .2019 privind Codul Admistrativ:
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- avizele iin'orabile alc comisiilor de specialitate ale consiliului local.
ln tcnrciul dispoziliilo| afi. 196. alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvenului
nr.57/i.07.20 I 9 privind (iodul Adnrirristratir.

HOTARA$rE:
Art.l

Se aproba neasumarea rcsponsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire

contraclului/acordu lu i-cadru pentru achizitia produselor aferente programului

si

a
a

contractuluii acol'd u lui-cadru dc prestare arscrviciilor pentlu derularea masurilor educative la nivelul
comunei.
Ar1.2 Prir.narul cornuuei va urmari ducerea la indeplinire a prezentei
Art.3 Secretarul comunei va comunica, in copie hotararea persoanelor interesate, institutiei
scolare din comuna. precum si Institutiei Prefectului Judetului Neamt, pentru controlul legalitatii.
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NOTA : Acloptatd in ;edinla din data de 23.08.2019. cu un ntmrir cle voturi:,/A ,.pentru".
..contra". * "abtincri". din numirul total de I I consilieri in funclie

