ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
HOTĂRÂRE
Nr. 24 din 23.09.2020
privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor
aferente Programului pentru scoli al României si al contractelor/ acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative»
la nivelul comunei Valea Ursului
Consiliul Local al comunei Valea Ursului , judeţul Neamț, întrunit în ședinţa
ordinara in data de 23.09.2020;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Valea Ursului ;
- raportul de specialitate întocmit de Inspectorul cu atribuții in domeniul
Registrului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea
Ursului in conformitate cu prevederile art.136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.18250 din 21/08/2020 a Consiliului Județean Neamț înregistrata la
sediul Primăriei comunei Valea Ursului sub nr. 3285 din 24.08.2020;
- prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al
României in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul şcolar 2017-2018, modificata si completata prin dispoziţiile H.G
nr.52/2019;
- prevederile art.I, pct. 12, alin.6, prevederile pct. 1.4 din cap.I al anexei nr.6
coroborat cu prevederile art.III din H.G nr.52/2019 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2020-2021, potrivit căruia: “Prin excepţie de la prevederile pct
1.4 din cap. I al anexei nr. 6 „Procedura privind colaborarea şi distribuirea de
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale" la Hotărârea Guvernului
nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul școlar 20202021, perioada de timp de aplicare este de maximum 15 zile lucrătoare de la
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.” , respectiv
08.02.2019;
- faptul ca in prezent Consiliul Judeţean Neamț are in derulare proceduri de
achiziţie aferente Programului pentru scoli;
- prevederile art.129 alin.2, lit.d, alin.7, lit.a, alin.10 lit.a din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând in considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (2), lit. b și alin.(4) lit. a și ale art. 139
alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.l. Se aproba neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente
Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Valea Ursului .
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Valea Ursului
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se comunica
Primarului comunei Valea Ursului , celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire si se
comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Neamț in vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate.
Președinte de ședință
Consilier
Vizureanu Ioan
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Secretar
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Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un număr de 12 voturi pentru , 0 voturi împotrivă,
0 abțineri , din totalul de 13 consilieri in funcție și 12 consilieri prezenți

