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  HOTARAREA  

nr. 43   din 25.06.2021 

privind   neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru 

scoli al Romaniei in perioada 2021-2023 
 

Consiliul Local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, întrunit în ședința  extraordinară din data de 25.06.2021 

Vazand: 

 adresa nr. 11037/17.06.2021 a Consiliului Judetean Bacau, inregistrata la Primaria 

Comunei Magiresti cu nr.4917/17.06.2021 

 Referatul de aprobare  prezentat  de primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 4964/18.06.2021 

 Raportul de specialitate intocmit de compartimentul achizitii publice si inregistrat cu 

nr. 4965/18.06.2021 

 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Magiresti 

Având în vedere prevederile :   

 art.I, pct.12, alin. 6 din H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si completarea H.G. 

640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-

2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anii scolari 

2019-2020 si 2020-2021 “ Consiliile judetene si consiliile locale colaboreaza si isi 

distribuie responsabilitatile inante de demararea Programului, conform procedurii 

privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene si 

consiliile locale , prevazute in anexa nr. 6”;  

 pct. 1.4 din cap.I al anexei nr. 6 potrivit caruia, consiliile locale vor adopta hotarari 

privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 

educative aferente programului;  

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 

În temeiul dispozitiilor art.139, art. 196 alin(1) lit.(a) si art.197  din OUG 57/2019- privind 

Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art. 1 – Se aproba  neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative 

aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2021-2023 



      Art.2. Prezenta hotărâre se  poate contesta  la instanta  de contencios administrativ 

competentă, in termenul si conditiile prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, actualizată 

       Art.3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Primarului 

Comunei Magiresti, Consiliului Judetean Bacau   si va fi facuta publica in conditiile legii.  

 
 
 

Preşedinte de şedinţă                                        

         consilier                                                                                  contrasemnează 

  Craciun Marian                                                                 secretar general comuna Magiresti 

                                                                                                 Bucurel Iulia Mihaela 
 

 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei  13 consilieri locali 
prezenţi  

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 42 /25.06.2021  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  
 

1  2  3  
 

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 

 simplă  absolută  calificată2 

25/06/2021   

 

Comunicarea către primar2) 25.06.2021   
 

Comunicarea către prefectul judeţului3) 28.06.2021   
 

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 28.06.2021   
 

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . 

. . ./. . . . . . . . . . 

  

 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

28.06.2021   
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