ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulnardul $tefan cel šlare $i Sfint. nr.69, cod. 700075. 125i
niceso
Tel.: 07.32 - 235100; Fax: 0232 - 210136;
Directia Juridicš — Biroul Programe Guvernamentale

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea continušrii organizirii si derulšrii procedurilor Acordurilorcadru de furnizare distributie a merelor, laptelui si produselor lactate si
produselor de panificatie elevilor din invštšmintul primar si gimnazial de stat si
privat, precum si prescolarilor din gršdinitele de stat si privat cu program normal
de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru scoli al
Rominiei, 12 loturi, precum si organizirii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
misurilor educative aferente Programului pentru scoli al Rominiei, pentru un
numir de 92 U.A.T.-uri din judetul lasi, in anul scolar 2020-2021

Consiliul Judetean lasi;
Avind in vedere:
derulArii
- Referatul de aprobare privind aprobarea continušrii organizšrii
procedurilor Acordurilor-cadru de fumizare si distributie a merelor, laptelui si
produselor lactate produselor de panificatie elevilor din invštšmintul primar $i
gimnazial de stat $i privat, precum $1 prescolarilor din grAdinitele de stat si privat cu
program normal de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului
pentru $coli al Rominiei. 12 loturi, precum organizšrii si derulšrii
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative aferente Prog,ramului pentru $coli al Rominiei, pentru un numšr de 92
U.A.T.-uri din judetul la5i, in anul scolar 2020-2021, prezentat de eštre dl. Costel
Alexe, pre$edintele Consiliului Judetean la$1, in calitatca sa de initiator, inregistrat
2020;
sub nr.
24
din

34

ig n.

derulArii
- Raportul de specialitate privind aprobarea continušrii organizArii
distributie a merelor, laptclui $i
procedurilor Acordurilor-cadru de furnizare
produselor lactate si produselor de panificatie elevilor din invAtilmAntul primar $i
gimnazial de stat si privat, precum si prescolarilor din grAdinitele de stat $1 privat cu
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program normal de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului
pentru scoli al Rominiel 12 loturi, precum si organizšrii si derulArii
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularca mšsurilor
educative aferente Programului pentru scoli al Romfiniei, pentru un numšr de 92
U.A.-f.-uri din judetul Iasi, in anul scolar 2020-2021, elaborat dc cštre Biroul
Programe Guvemamentale - inregistrat sub nr. 304b din 1/ • 2020;
- Acordurile-cadru de fumizare si distributie a merelor, laptelui si produselor
lactate produselor de panificatie elevilor din invštšmfintul primar si gimnazial de
stat si privat, precum si prescolarilor din grAdinitele de stat si privat cu program
normal de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru scoli al
Rominiei, 12 loturi:
- Lot 1 - Zona I - produse de panificatie - nr. 2353/22.01.2020
- Lot 2 - Zona II - produse de panificatie - nr. 1199/14.01.2020
- Lot 3 - Zona III - produse de panificatie - nr. 20955/13.07.2020
- Lot 4 - Zona IV - pmduse de panificatie - nr. 1200/14.01.2020
- Lot 5 - Zona 1- lapte si produse lactate - nr. 1601/16.01.2020
- Lot 6 - Zona II - lapte si produse lactate - nr. 2172/21.01.2020
- Lot 7 - Zona 111- lapte si produse lactate - nr. 2173/21.01.2020
- Lot 8 - Zona IV - lapte si produse lactate - nr. 2174/21.01.2020
- Lot 9 - Zona I - mere - nr. 20473/07.07.2020
- Lot 10 - Zona II - mere - nr. 20474/07.07.2020
- Lot 11 - Zona III - mere - nr. 14086/04.05.2020
- Lot 12 - Zona IV - mere - nr. 14085/04.05.2020
- Adresa nr. 24849 din 19.08.2020 emisš de cštre Consiliul Judetean Iasi cštre
U.A.T.-urile din judetul Iasi;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 145/31.08.2020 al municipiului Pascani privind
ncasumarea responsabilitštii organizšrii si derulArii procedurilor de atribuire a
produselor
achizitia
conta-actelor/acordurilor-cadru
pentru
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul municipiului Pascani;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 84/28.08.2020 al orasului Hfirlšu privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produsclor aferente Progratnului
pentru scoli al Romfinici si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul orasului Hfirlšu, pentru anul scolar
2020-2021;
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- HotArfirea Consiliului Local nr. 79/27.08.2020 al orasului Tfirgu Frumos privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produsclor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative pentru anul $colar 2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 60/31.08.2020 al orasului Podu lloaiei privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si dcrulArii procedurilor de atribuire a
produselor aferente Programului
contractelor/acordurilor-cadru pentru
pentru scoli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul ora$ului Podu lloaiei. judetul lasi;
- HotArttrea Consiliului Local nr. 47/02.09.2020 al comunei Al. 1. Cuza privind
neasumarea responsabilitštii achizitici produselor pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotšrfirca Consiliului Local nr. 46/31.08.2020 al comunei Andric$cni privind
neasumarea responsabilitAtii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Andriescni, judetul lasi:
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 110/27.08.2020 al comunei Aroneanu privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru §coli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentni derularea mšsurilor educativc, la nivelul comunei Aroneanu. judetul la§i,
pentru anul scolar 2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 74/27.08.2020 al comunei Bals privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie a produselor aferente programului si pentru derularea
mAsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul LJAT Bal$, judetul lasi;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 63/31.08.2020 al comunei BAltati privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si dcrultuii 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, aferente Programului pentru scoli al Rominiei, la nivelul comunci BAltati,
judetul lasi;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 110/28.08.2020 al comunei Bfirnova;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 48/27.08.2020 al comunci Belcesti privind
neasumarea responsabilitštii organizArii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative, pentru anul §colar 2020-2021, in scolile din comuna Belcesti, judctul la$i;
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- Hotšrarea Consiliului Local nr. 102/27.08.2020 al comunei Bivolari privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
cducative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul comunei Bivolari, judetul lasi;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 52/14.06.2019 al comunei Bršesti privind
neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Bršesti a organizArii si dcrulšrii
procedurilor dc atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor,
precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a scrviciilor pentru derularea
mšsurilor educative, aferente Programului pentru §coli al Romfiniei in perioada 20192023;
- HotArarea Consiliului I.ocal nr. 86/18.09.2020 al comunei Butea privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pcntru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servicillor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Butea, judetul Iasi, pentru
anul scolar 2020-2021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 108/04.09.2020 al comunei Ceplenita privind
neasumarea responsabilitštii organizarii si derulšrii proccdurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului
pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotarfirea Consiliului Local nr. 57/28.08.2020 al comunei CiohorAni privind
neasumarea organizarii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru
achizitia produselor si a contractelor pentru derularca mšsurilor educative prevšzute
in cadrul Programului pentru scoli al RomfinieLin anul §colar 2020-2021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 88/20.08.2020 al comunei Ciurea privind
neasumarea responsabilitAtii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Ciurea;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 67/31.08.2020 al comunei Coamele Caprei
privind neasumarea responsabilitštii derularii Programului pentru $coli al Romfiniei
pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 20/08.04.2019 al comunei Comama privind
ncasumarea in decursul anilor scolari 2019-2023 a responsabilitštii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitionarea produselor
aferente Programului pentru §coli al Romfiniei la nivelul comunei Comarna. judetul
lasi;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 59/27.08.2020 al comunei Costesti cu privire la
neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
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contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul $colar 2020-2021, la nivelul
comunei Costesti, judetul Iasi;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 53/27.08.2020 al comunei Costuleni cu privire la
neasumarea responsabilitšlii organizšrii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferentc Programului
pentru $coli al Romfiniei $1 a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Costuleni, judetul Ia.5i,
pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotšrarca Consiliului Local nr. 49/27.08.2020 al comunei Cotnari;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 21/31.08.2020 al comunei Cozmesti privind
aprobarea asumArii/neasumšrii responsabilitštii privind organizare $i derulare a
procedurilor de atribuirc a contractelor/acordurilor-cadru privind achizitia pentru
anul $colar 2020-2021 a produselor aferente Programului pentru scoli al Romfiniei in
perioada 2017-2023 $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative specifice programului;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 54/01.09.2020 al comunci Criste$ti privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Cristesti, judetul lasi, pentru
anul scolar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 65/31.08.2020 al comunei Cucuteni privind
neasumarea responsabilitštii organizarii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative, pentru anul $colar 2020-2021,1a nivelul comunei Cucuteni, judetul Ia$i;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 58/31.08.2020 al comunei Dagfita de neasumarea
responsabilitštii organizšrii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 107/27.08.2020 al comunei Deleni pentru
stabilirea rcsponsabilitštilor organizšrii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru in vederea achizitionšrii produselor aferente
Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023;
- HotšrArea Consiliului Local nr. 61/10.09.2020 al comunei Dobrovšt;
- Hotšrfirea Consiliului I,ocal nr. 36/27.08.2020 al comunei Dolhesti de
derularii proccdurilor de atribuire a
neasumarea responsabilitatii organizarii
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contractelor/acordurilor-cadru, pentru achizitia produselor aferente anului scolar
2020-2021, in cadrul Programului pentru scoli al Romfiniei;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 40/28.08.2020 al comunci DrAguseni privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si deruffirii procedurilor de atribuirc a
a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului
contractelor/acordurilor-cadru pentru derularea mšsurilor educative, aferente
Progratnului pentru $coli al Romfinici, pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 36/26.08.2020 al comunei Dumesti privind
derulArii procedurilor de atribuire a
neasumarea responsabilitAtii organizArii
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferentc Programului
pentru $coli al Romfiniei, pentru anul scolar 2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 71/27.08.2020 al comunei Erbiceni;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 81/28.08.2020 al comunei Ffintinele privind
neasumarea responsabilitštii organizArii si derulArii Programului pentru $coli al
Rominiei pentru anul 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 42/03.09.2020 al comunei Focuri cu privire la:
neasumarea responsabilitAtii organizšrii 5i derulArii proccdurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei 5i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mAsurilor educative, la nivelul comunei Focuri, judetul lasi;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 24/28.08.2020 al comunei Golšesti privind
organizArii si derulšrii
neasumarea responsabilitAtii uat Comuna Golšesti a
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor,
precum a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mAsurilor educative. aferente Programului pentru $coli pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 30/27.08.2020 al comunei Gorban privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mAsurilor educative la nivelul comunei Gorban. juderul lasi;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 34/21.08.2020 al comunei Grajduri privind
implementarea "Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023" in
comuna Grajduri, judetul Tasi si neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor
aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularca mšsurilor educative in anul scolar 2020-2021 de cAtre Consiliul
Local Grajduri;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 72/31.08.2020 al comunei Gropnita privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor afcrente Programului
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pentru $coli al Romfiniei in perioada 2017-2023 $i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul $colar 20202021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 37/24.08.2020 al comunci Grozesti privind
derularii proccdurilor de
organizarii
asumarea/neasumarea responsabilitštii
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
programului $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului local nr. 37/28.08.2020 al comunei Halšucesti privind
neasumarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurii de atribuire a
contractului/acordului-cadru pentru achizitia publicš a produselor aferente
Programului pentru $coli al Romfiniei in comuna Halšuce$ti pentru anul $colar 20202021;
- Hotarfirea Consiliului Local nr. 39/27.08.2020 al comunei Harmanesti privind
neasumarca responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servichlor
pentru derularea masurilor educative aferente Programului, la nivelul comunei
I larmšnesti. judetul Ia$i pentru anul Folar 2020-2021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 9/28.02.2019 al comunei Heleoeni cu privire la
asumarea pentru anul $colar 2018-2019 a responsabilitštii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru $coli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pcntru derularea masurilor educative si neasumarea pentau
perioada 2019-2023 a responsabilitštii organizarii $i derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produsclor aferente
Programului pentru $coli al Romfinici $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Hele$teni, judetul
la$1;
- Hotarfirea Consiliului I.ocal nr. 47/10.09.2020 al comunei Holboca privind
neasumarea responsabilitatii organizirii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelorfacordurilor-cadru pcntru achizitia produselor aferente programului si
neasumarea contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative aferente Programului pentru $coli al Romfiniei, la nivelul
pentru anul $colar 2020-2021;
comunei Holboca, judetul
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 65/31.08.2020 al comunei Horle$ti privind
neasumarea responsabilitatii organizšrii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Horleoi, judetul lasi;
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- Hotarfirea Consiliului Local nr. 70/27.08.2020 al comunci lon Neculce privind
nea.sumarea responsabilitštilor organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
contractelorlacordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
cducative pentru anul $colar 2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 41/27.08.2020 al comunei Ipatele privind
neasumarea responsabilitAtii de cAtre LIAT Ipatele a organizarii $i dentlArii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru $coli al Romfiniei si a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a scrviciilor pentru derularca masurilor educative, pentru anul $colar 20202021;
- Hotarfirea Consiliului Local nr. 51/28.08.2020 al comunei Letcani privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mAsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul
comunei Letcani, judetul la$1;
- Adresa nr.3827/19.08.2020 a Consiliului Local Lungani prin care se comunicš ca
exista proiect de hotArftre privind neasumarea responsabilitatii organizArii si deruldrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferentc Programului pentru $coli al Romfiniei a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative, pentru anul $colar 20202021, proiect ce urrneaza a fi supus adoptArii;
- Hotarfirea Consiliului Local nr. 39/25.08.2020 al comunei Madfirjac privind
neasumarca responsabilitAtii organizarii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractului/acordului cadru pentru achizitia produselor aferente Programului $i a
contractului/acordului cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
educative, la nivelul comunei Madfirjac, pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotarfirea Consiliului Local nr. 36/31.08.2020 al comunei Mircesti privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, pentru anul Folar 2020-2021 la nivelul
Comunei Mirce$ti, judetul la$1;
- FlotArfirea Consiliului Local nr. 129/31.08.2020 al comunei Mironeasa privind
neasumarea responsabilitatii organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
contractelorfacordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educativc, la nivelul Comunei Mironeasa, judetul la$i;
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- HotArArea Consiliului Local nr. 163/28.08.2020 al comunei Miroslava privind
neasumarea de catre Unitatea Administrativ-Teritorial5 comuna Miroslava a
responsabilitAti i organizAri i $i derulArii procedurilor dc atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor afercnte Programului
pentru scoli al RomAniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestarc a serviciilor
pentru derularea mAsurilor educative pentru anul $colar 2020-2021, la nivelul
Comunci Miroslava;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 70/28.08.2020 al comunei Miroslove$ti privind
asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii $i derulArii procedurilor dc
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia, monitorizarea $i controlul
distributiei produselor prevAzute prin Programul pentru $coli al Rominiei in perioada
2020-2021;
- HotArirea Consiliului Local nr. 40/31.08.2020 al comunei Mogo§e§ti privind
neasumarea responsabilitAtii organizarii $1 derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor afcrcnte Programului
pentru $coli al RomAniei perioada 2017-2023 $i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pcntru derularea mšsurilor educative, pentru anul §colar 20202021;
- HotArArea Consiliului Local nr. 31/31.08.2020 al comunei Mogo$e$ti-Siret cu
privire la neasumarea responsabilitatii organizArii $i deruldrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al Rominiei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mAsurilor educative, la nivelul Comunei Mogo5e$ti-Siret,
judetul Ia.$1 pentru 2020-2021;
- HotArArea Consiliului Local nr. 49/23.05.2019 al comunei Mo$na privind
neasumarea responsabilitAtii organizarii $i derulArii procedurilor de atribuire a
$i
produselor
achizitia
pentru
contractelor/acordurilor-cadru
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, in cadrul Programului pentru $coli al RomAniei;
- HotArArea Consiliului Local nr. 62/31.08.2020 al comunei Motca privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii proccdurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Rominiei pentu anul 2020-2021;
- I lotArArea Consiliului Local nr. 67/27.08.2020 al comunei Movileni privind
neasutnarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Rom5niei pcntru anul $colar 2020-2021;
- HotArirea Consiliului I,ocal nr. 80/11.09.2020 al comunei Oteleni privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului $i a
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contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative pentru anul scolar 2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 69/31.08.2020 al comunei Plugari privind
asumarea/neasumarea responsabilitMii organizArii si derulšrii procedurilor dc
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor afcrente
Programului pentru $coli al RotnAniei pentru anul scolar 2020-2021;
- HotšrArea Consiliului Local nr. 81/24.08.2020 al comunei Popesti — Aprobarea
neasumArii responsabilitštii organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al RomAniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularca mAsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
- HotšrArea Consiliului Local nr. 83/31.08.2020 al comunei Popricani privind
neasumarea responsabilitMii organizArii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului $i a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
cducative, pentru anul Folar 2020-2021;
- 1 lotArArea Consiliului Local nr. 61/11.09.2020 al comunci Prisšcani privind
neasumarea responsabilitštii organizArii si derulArii procedurilor de atribuirc a
a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferentc programului
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
educative, pentru anul $colar 2020-2021, la nivelul comunci Prisšcani, judetul lasi;
- HotArArea Consiliului Local nr. 104/27.08.2020 al comunei Probota privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei $i a contractelorfacordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mAsurilor educative, la nivelul Comunei Probota, judetul la.si pentru
2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 28/29.08.2020 al comunei Rachiteni privind
neasumarea responsabilitMii organizArii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente programului
si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
educative pentru anul scolar 2020-2021;
- I lotArfirea Consiliului Local nr. 4/28.02.2019 al comunei RAducaneni privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
$i
achizitia
produselor
pentru
contractelor/acordurilor-cadru
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea mAsurilor
educative, in cadrul Programului pentru scoli al RomAniei;
- HotšrArea Consiliului Local nr. 70/07.09.2020 al comunei Rediu privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii $1 derulšrii procedurilor de atribuire a
produselor
$i
achizitia
pentru
contractelor/acordutilor-cadru
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contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea mšsurilor
educative, in cadrul Progratnului pentru scoli al Romfiniei. pentru anul $colar 20202021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 106/03.09.2020 al comunci Romanesti privind
aprobarea neasumšrii responsabilitštii organizarii $i derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
programului $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pcntru
derularea mšsurilor educative pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotšrfirca Consiliului Local nr. 49/27.08.2020 al comunei Roscani privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii $i dentlarii procedurilor de atribuire a
achizitia
produselor
pentru
contractelor/acordurilor-cadru
§i
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative afcrente programului "Program pentru $coli al Romfiniei- pentru anul
$colar 2020-2021 la nivelul Com. Roscani. Jud. Ia$i;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 54/27.08.2020 al comunei Ruginoasa privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produsclor aferente programului a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea tnasurilor
educative pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul comunei Ruginoasa, judetul lasi:
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 62/27.08.2020 al comunei Scfinteia privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii $i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor afercnte Programului
pentru $coli in Romfinia a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Scinteia, judetul lasi. pentru
anul $colar 2020-2021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 52/20.08.2020 al comunei Schitu Duca privind
asumarea/neasumarea responsabilitštii organizarii $i derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/aconlurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al Romaniei din comuna Schitu Duca, judetul la$i pentru
anul $colar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 59/20.08.2020 al comunei Scobinti privind
aprobarea neasumarii responsabilitštii organizarii si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al Romfiniei pentru anul $colar 2020-2021 $1 a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea mšsurilor
educative, la nivelul comunci Scobinti, judetul lasi;
- Hotarfirea Consiliului I,ocal nr. 60/28.08.2020 al comunci Sinc$ti privind
judetul lasi a
neasumarea de cštre Consiliul Local al comunci
responsabilitštii organizfirii $i dcrulArii procedurilor de atribuire a
achizitia
produselor
pentru
contractelor/acordurilor-cadru
§i
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contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative, aferente Programului pentru $coli pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 25/04.09.2020 al comunei Siretel privind
ncasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru dcrularea masurilor educative, pentru anul $colar 2020-2021 la nivelul
comunci Siretel;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 39/26.08.2020 al comunei Strunga privind
aprobarea neasumšrii responsabilitAtii organizfirii $i derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor afercnte
programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea mš.surilor educative, pentru anul $colar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 44/31.08.2020 al comunei Scheia privind
neasumarea responsabilitštii organizArii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia publicš a produselor aferente "Programului pentru $coli
al Romfinier $i a contractelor de prestare a serviciilor pentru dcrularea mšsurilor
educative la nivel local pentru anul scolar 2020-2021;
- HotArfirea Consiliului Local nr. 103/28.08.2020 al comunei Sipote privind
aprobarea neasumšrii responsabilitštii organizšrii $i derulArii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
programului $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 42/22.09.2020 al comunei Tansa privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii $i deruldrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul UAT Comuna Tansa, pentru anul
$colar 2020-2021;
- Hotštirea Consiliului Local nr. 73/27.08.2020 al comunei Todire$ti privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie a produselor aferentc programului pentru derularea
mšsurilor educative, pentru anul Folar 2020-2021;
- Hotšrfirea Consiliului Local nr. 106/27.08.2020 al comunei Tome5ti cu privire la:
"ncasumarea responsabilitštii organizšrii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularca mšsurilor
educative din $colile de pe raza Comunei Tome$ti. judetul Ia$i. pentru anul $colar
2020-2021";
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- Hotkarea Consiliului Local nr. 74/31.08.2020 al comunei Trifesti privind
neasumarea responsabilitštii organizarii derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produsclor aferente Programului
pcntru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Trifesti, judetul lasi pentru
anul scolar 2020-2021;
- Hotararea Consiliului Local nr. 44/31.08.2020 al comunei Tibana privind
aprobarea neasumarii responsabilitštii de cštre UAT Comuna Tibana a organizArii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea mšsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniel;
- Hotkarea Consiliului Local nr. 105/27.08.2020 al comunei TibAncsti privind
neasumarea responsabilitštii organizarii si derulkii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul
Comunei Tibanesti, judetul Iasi;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 69/31.08.2020 al comunei Tiganasi privind
impletnentarea "Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023" in
comuna TigAnasi, judetul Iasi;
- Hotararea Consiliului Local nr. 69/31.08.2020 al comunei Tutora privind
neasumarea responsabilitštii organizArii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularca mšsurilor
educative, pentru anul scolar 2020-2021;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 53/23.09.2020 al comunei Ungheni privind
neasumarea responsabilitštii organizarii derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romanici a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, la nivelul UAT Ungheni;
- Hotšrarea Consiliului Local nr. 98/27.08.2020 al comunei Valca Lupului privind
neasumarea responsabilitatii organizarii si derulkii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestarc a serviciilor pentru derularea mšsurilor
cducative, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei. pentru anul scolar 20202021;
- Hotarfirea Consiliului Local nr. 25/31.08.2020 al comunei Vanštori privind
neasumarea responsabilitatii organizarii si derulkii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
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pentru scoli al RomAniei si al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul UAT comuna VAnštori;
- Hotšršrea Consiliului Local nr. 88/27.08.2020 al comunei Victoria privind
neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii procedurilor de atribuirc a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelortacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea mšsurilor
cducative, la nivel local;
- HotArirea Consiliului Local nr. 62/31.08.2020 al comunei VIAdcni privind
neasumarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferentc programului si a
contractului/acord cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative
pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul UAT comuna Vlšdeni, judetul lasi;
- HotšrArea Consiliului Local nr. 53/28.08.2020 al comunci Voinesti privind
neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al RomAniei si al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pcntru derularea mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021 de cAtre UAT
Comuna Voinesti;
- HotšrArea Consiliului Judetean lasi nr. 260/21.08.2019 privind aprobarea
organizArii si derulArii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor si contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative aferente Programului pentru scoli al RomAniei,
pentru un numšr de 92 U.A.T.-uri din judetul lasi, in anul Folar 2019-2020;
- 0.G. nr. 13/2017 privind aprobarca participšrii Romimiei la Programul pentru
scoli al Uniunii Europene, aprobatš si completatš prin Legea nr.55/2018;
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al RomAniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
scolar 2017-2018, cu modificArile si completšrile ulterioarc;
- H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului
pentru scoli al Rominiei in perioada 2017 — 2023 pentru anul scolar 2020-2021, precum
modificarea si completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarca Programului pentru
scoli al RomAniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018. cu modificšrile si completArile
ulterioare;
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in temeiul art.196 alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOLIRA$TE:
Art. 1 Sc aprobš continuarea organizArii si deruldrii procedurilor acordurilorcadru de fumizare si distributie a merclor, laptelui $i produselor lactate $i produselor de
panificatie elevilor din invštšmfintul primar si gimnazial dc stat privat, precum si
prescolarilor din gradinitele de stat $i privat cu program normal de 4 ore. pentru anii
scolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru $coli al Romfiniei, 12 loturi, precum $i
organizarea si derularea procedurilor dc atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de
prestarc a serviciilor pentru derularca mAsurilor educative aferente Programului pentru
$coli al Romfiniei, in anul $colar 2020-2021. pentru urtnštoarele 92 U.A.T. — uri din
judetul Pa$cani, Hfirlšu. Tg.Frumos, Podu lloaic. Al.I.Cuza. Andrie$eni. Aroneanu,
Bal$, BAltati. Bfirnova. Belcesi, Bivolari. Brše$ti. Butea. Ceplenita, Ciohoršni, Ciurea.
Coarnele Caprei, Comarna. Costesti, Costuleni. Cotnari, Cozmesti. Cristesi, Cucuteni,
Dagfita, Deleni. Dobrovšt, Dolhe$ti, DrAgu$eni, Dumesi, Erbiceni. Ffintfinele, Focuri.
Golše$ti, Gorban, Grajduri. Gropnita, Grozesi. HAIšucesti, Harmšnesi. Heleseni.
Holboca, Horlesi. lon Neculce, Ipatele, Letcani, Lungani, Mšdfirjac, Mircesti,
Mironeasa, Miroslava, Miroslovesi, Mogosesti-la$L. Mogosesi-Siret, Mosna. Motca,
Movileni, Oteleni. Plugari, Popesti. Popricani, Prisšcani, Probota. Rachiteni,
RAducaneni. Rediu. Romfinesi, Ro$cani, Ruginoasa. Scfinteia, Schitu Duca, Scobinti.
Sinesti, Siretel, Strunga, $cheia, $ipotc, Tansa, Todirc$ti. Tomesi, Trifesti, Tibana.
Tibšnesti, TigšnaS, Tutora, Ungheni, Valca Lupului, Vfinštori. Victoria, VI5deni.
Voinesi.
Art. 2 Prezenta hotiu-fire va fi dusš la indeplinirc de cštre Biroul Programe
Guvemamentale din cadrul Directiei Juridice, Directia Economicš $i Directia Achizitii
Publice.
Art. 3 Prezenta hotšrfire va fi comunicatš, in copic, catre :

a) Institutia Prefectului Judetului
b) Directia Juridicš — Biroul Programe Guvernamentale
c) Directia Economicš
d) Directia Achizitii Publice
e) Inspectoratul Scolar Judetean
f) Agentia pentru Plati $i Interventii in Agriculturš lasi
g) Directia de Sanštate Publicš Ia$1
h) Directia pentru Agriculturš a judetului lasi
i) U.A.T.: Pascani, Hfirlšu, Tg.Frumos. Podu Iloaie, Al.I.Cuza, Andricseni,
Bfirnova, Belcesti, Bivolari. BrAesti. Butea. Ceplenita,
Aroneanu, Bal$.
Ciohoršni, Ciurca, Coarnele Caprei, Comarna. Coste$ti, Costuleni, Cotnari, Cozmesti,
Criste$ti, Cucuteni, Dagfita. Deleni, Dobroval. Dolhesi, DrAguseni. Dumesti. Erbiceni,
Ffintfinele, Focuri, GolšeSi, Gorban, Grajduri, Gropnita, GrozeSi. HšIšucesti,
HArmšnesi. Heleseni, Holboca. Horlesi, Ion Neculce. Ipatele, I.etcani, Lungani,
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Mšdfirjac. Mircesti, Mironeasa, Miroslava, Mirostovesti. Mogosesti-lasi, MogosestiSiret, Mosna, Moica, Movileni, Oteleni, Plugari, Popcsti, Popricani, Prisšcani, Probota,
Rachiteni. Raducšneni, Rediu. Romfinesti, Roscani, Ruginoasa, Scfinteia, Schitu Duca,
Scobinti, Sinesti, Siretel, Strunga, $cheia, $ipote, Tansa, Todiresti. Tomesti. Trifesti.
Tibana, Tibšnesti, Tigšnasi, Tutora, Ungheni. Valea Lupului, Vfinštori, Victoria,
VIAdeni. Voinesti.
Art. 4 Aduccrca la cunostinta publicš a prevederilor prezentei notarfiri va fi

asiguratš de compartim6ntele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu
atributil in acest sens.
Datš astizi,

NTE,
PR
COS ALEXE

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL ENERAL AL JUDETULUI IASI
Licramio VERNICA-DASCALESCU

DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela Alungulesei
imi asum in lotalitalt responsabilš aaaaa torretinsdinii
si

;11 solidar ca ;niocnsiior I inscsisalei

r

Sustine proiectul de hotirfire
$ef Birou Programe GivOrnamentale
Lidia Agape

r

1NTOCMIT,
Cštšlin Matei
ind asum in
respeasstglitstra toretMudisoll
miril arešied isu rii
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ROM;iNIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JLIDETEAN 101
Bulevardul $tefan ceF1 8114::aor2e312iy2flion313,67.6Lcmodic.:r000075, lasi
Tel.: 0232 - 235100:

AC —
111212:2

Directia Juridici – Biroul Programe GuNernamcntale

Nr.

31) Z4 4/ 18.

2020

Referat de aprobare
privind aprobarea continušrii organizirii derulfirii procedurilor Acordurilorcadru de furnizare si distributie a merelor, laptelui si produselor lactate
produselor de panificatie elevilor din invštšmfintul primar si gimnazial de stat si
privat, precum si prescolarilor din gršdinitele de stat si privat cu program
normal de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru
scoli al Romfiniei, 12 loturi, precum si organizšrii si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor penh-u
derularca mšsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romfiniei,
pentru un numfir de 92 U.A.T.-uri din judetul lasi, in anul scolar 2020-2021

Avfind in vedere :
- Faptul ca un numAr de 92 LJ.A.T. — uri, respectiv Pascani, HarlAu, Tg.Frumos,

Andrieseni. Aroneanu, Bals, Baltati. Bfimova, Belcesti,

Podu lloaie,

Bivolari. Bršesti, Butea, Ceplenita, Ciohorani, Ciurea, Coamele Caprei, Comarna,
Costesti. Costuleni, Cotnari, Cozmesti. Cristesti, Cucuteni, Dagfita, Deleni, Dobrovat.
Dolhesti. Draguseni, Dumesti, Erbiceni, Ffintfinele, Focuri, Golšesti. Gorban, Grajduri.
Gropnita. Grozesti, Halaucesti, HarmAnesti, Helesteni, Holboca, I lorlesti. lon Neculcc,
Ipatele, Leteani, Lungani. MAdfirjac, Mircesti, Mironeasa. Miroslava, Miroslovesti.
Mogosesti-lasi. Mogosesti-Siret, Mosna, Motca, Movileni, Oteleni, Plugari, Popesti,
Popricani. Prisacani, Probota, Rachiteni. RaducAneni, Rediu, Romfinesti, Roscani.
Ruginoasa, Scfinteia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti, Siretel, StnInga, $cheia, $ipote,
Tansa, Todiresti, Tomesti. Trifesti, Tibana, Tibanesti, Tiganasi, Tutora, Ungheni,
Valea Lupului, Vfinatori. Victoria, VIAdeni, Voinesti nu si-au asumat responsabilitatea
organizarii derularii procedurilor de atribuirc a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizitia produselor

si

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pcntru

derularea mšsurilor educative aferente Programului pentru $coli al RomAniei, pcntru
anul $colar 2020-2021;
- Acordurile-cadru de fumizare $i distributie a merelor. laptelui $i produselor
lactate $i produselor de panificatie elevilor din invštamAntul primar

si gimnazial de stat

$i privat. precum $i pre$colarilor din grAdinitele de stat $i privat cu program normal de
4 ore, pentru anii $colari 2019-2022, in cadrul Programului pentru $coli al Romfinici,
12 loturi, incheiate la nivelul Consiliului Judetean lasi;
- 0.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participArii Romfimiei la Programul pentru
scoli al Uniunii Europene, aprobatš $i completatš prin Legea nr. 55/2018;
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al RomAnici in
perioada 2017-2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scoIar 2017-2018, cu modificšrile $i completšrile ulterioare;
- H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru $coli al Romfiniei in perioada 2017 — 2023 pentru anul $colar
2020-2021, precum $i modificarea

si completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea

Programului pentru $coli al Romfiniei in perioada 2017-2023 $1 pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018. cu moditicarile $i
completšrile ulterioare;
Din aceste considerente, propun adoptarea proiectului de hotšfire privind
aprobarea continušrii organiziirii

si

derulšrii procedurilor Acordurilor-cadru de

fumizare $i distributie a merelor, laptelui $i produselor lactate $i produselor de
panificatie elevilor din invštšmAntul primar gimnazial de stat privat, precum

si

prescolarilor din grAdinitele de stat $i privat cu program normal de 4 ore, pentru anii
$colari 2019-2022, in cadrul Programului pentru $coli al RomAniei, 12 loturi. precum
$i organizšrii derulšrii proccdurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educativc aferente Programului pentru
$coli al Romfinici, in anul $colar 2020-2021, pentru urmštoarele 92 de U.A.T.-uri din
judetul la$1: Pascani. Hfirlšu, Tg.Frumos, Podu lloaie. Al.I.Cuza, Andrie$eni,

Aroncanu, Bal$, BAltati. Bamova, Belcesti, Bivolari, BrAesti, Butea, Ceplenita,
Ciohoršni, Ciurea. Coarnele Caprei, Comama, Costeni, Costuleni, Cotnari, Cozme$ti.
Criste$ti, Cucuteni, Dagita. Deleni, Dobrovšt. Dolhe$ti, DrAguseni, Dumeni. Erbiceni.
Ffintfinele, Focuri, Golše$ti, Gorban, Grajduri. Gropnita, Groze$ti, Halšuceni.
I Išrmšneni, Helesteni, Holboca. lon Neculce. ipatele. Letcani. Lungani,
MšdArjac, Mirceni, Mironeasa. Miroslava, Miroslove$ti, MogNesti-lan. MogNestiSiret, Mo$na. Motca, Movileni. OTeleni, Plugari, Popeni. Popricani, Prisšcani.
Probota, Rachiteni, RaducAneni. Rediu, RomAneni. Ro$cani, Ruginoasa, ScAnteia,
Schitu Duca, Scobinti, Siretel, Strunga, Scheia, Sipote, Tansa, Todireni.
Tomeni. Trife$ti, Tibana, TibAne$ti, tiganan, Tumra, Ungheni. Valca Lupului,
Vinštori. Victoria, Vlšdeni. Voine$ti.

ROIVaNIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul $tefan cel Mare $i Shint, nr.69, cod. 700075. la$i
Tel.: 0232 235100: Fax: 0232
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-
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea continušrii organizirii si derulšrii procedurilor Acordurilorcadru de furnizare si distributie a merelor, laptelui si produselor lactate si
produselor de panificatie elevilor din invštšmintul primar si gimnazial de stat si
privat, precum si prescolarilor din gršdinitele de stat privat cu program
normal de 4 ore, pentru anii scolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru
procedurilor de
scoli al Rominiei, 12 loturi, precum si organizirii si
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea misurilor educative aferente Programului pentru scoli al Rominiei,
pentru un numšr de 92 U.A.T.-uri din judetul Iasi, in anul scolar 2020-2021

Avand vedere :
— Hotšrarile Consiliilor Locale Pascani, Hfirlšu, Tg.Frumos. Podu lloaie,
Al.I.Cuza, Andrieseni, Aroneanu, Bals, BšItati. Bfimova, Belcesti, Bivolari, Bršesti,
Butea, Ceplenita. Ciohoršni. Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costeni. Costuleni.
Cotnari, Cozmesti, Cristesti, Cucuteni, Dagfita. Deleni. Dobrovat, Dolhesti,
DrAguseni, Dumesti, Erbiceni. Ffintinele, Focuri, Golšeni. Gorban, Grajduri,
Gropnita, Grozesti, 1451šucesti, lišrmšnesti, Heleneni, Holboca, Horlesti, lon
Neculce, Ipatele, Letcani, Mšdfirjac, Mircesti, Mironeasa, Miroslava, Miroslovesti.
Mogoscsti-Iasi, Mogosesti-Siret, Mosna. Motca. Movileni, Oteleni, Plugari. Popesti,
Popricani, Prisšcani, Probota, Rachiteni. Raducšneni, Rediu, Romfinesti, Roscani,
Ruginoasa, Scfinteia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti. Siretel. Strunga, Scheia, $ipote.
Tansa, Todiresti. Tomesti. Trifesti, Tibana, TibAnesti, TigAnasi, Tutora, Ungheni.
Valea Lupului, Vanštori, Victoria. Vlšdeni, Voineni privind neasumarea
responsabilitatii organizšrii si deruliirii procedurilor de atribuirc a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor cducative pentru anul scolar
2020-2021, precum si Adresa de la comuna Lungani prin care se comunicš faptul cš
nu-si asumš raspunderea pentru achizitiile de produse privind Programul pentru scoli
al Romfiniei pentru perioada anului scolar 2020-2021;
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— Acordurile-cadru de furnizare $i distributie a merelor, laptelui $i produselor
lactate produselor de panificatie elevilor din invštšmfintul primar si gimnazial de
stat $1 privat, precum si pre$colarilor din grAdinitele de stat $i privat cu program
nonnal de 4 ore, pentm anii seolari 2019-2022, in cadrul Programului pentru $coli al
Romfiniel, 12 loturi, incheiatc la nivelul Consiliului Judetean la$1;
—HotArfirea Consiliului Judelean Ia$i nr. 260/21.08.2019 privind aprobarea
organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor $i contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mš.surilor educative, aferente Programului pentru $coli, pentru un
numšr de 92 U.A.T.-uri din judetul 1asi. in anul $colar 2019-2020;
—0.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participšrii Romfimiei la Programul pentru
$coli al Uniunii Europene, aprobatš si completatš prin Legea nr. 55/2018;
— H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al Romfiniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scolar 2017-2018, cu modificšrile $1 completArile ulterioare;
— H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru $coli al Romšniei in perioada 2017 — 2023 pentru anul scolar
2020-2021, precum modificarea $i completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarca
Programului pentru $coli al Romšniei in perioada 2017-2023 $i pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul $colar 2017-2018, cu modificšrile $i
completarile ulterioare;
Tinfind cont de aspectele mentionate, propunem aprobarea proicctului de
hotšrfire, in forma prezentatš, de cštre plenul Consiliului Judelean lasi.
Directia Juridici — Director executiv
Gabriela ALUNGULESEI
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ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

-

•

c,

HOTARAREA Nr. 145
din data de 31.08.2020
privind neasumarea responsabilitatil organizšrii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelortacordurilor-cadru de prestare a servlciilor pentru
derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020 — 2021, la nivelul
Municipiului Pascani
Consiliul Local al Municipiului PascanI, judeiul
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean lasi, inregistratš sub
14228/21.08.2020;

nr.

Avšnd in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 14 433/25.08.2020,
intocmit de Primarul Municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului de
hotaršre;
Avand in vedere Raportul comun inregistrat sub nr. 14434/25.08.2020, intocmit
de Compartimentul Juridic si Contencios si Directia Economicš din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Pascani;
Avand in vedere dispozitiile Hotšrarii Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru Scoli al Romšniei in perioada 2017 — 2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia tn anul 2020 — 2021, modificatš si completatš
prin dispozitiile Hotardrii Guvernului nr. 52/2019;
Avšnd in vedere dispoziliile Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu
modificarile si completšrile ulterioare;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš
leg islativš pentru elaborarea actelor normative;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. p) din Ordonanta de
Urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu modificarile si
completšrile ulterioare;
AvAnd in vedere rapoartele de avizare ale urmštoarelor comisii de specialitate
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani:
➢ Comisiei juridice, ordine publictadministratie publicš, drepturile omului gi
libertšti cetštenesti nr. 842 din 27.08.2020;
➢ Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agriculturš,
silviculturš, prestšri servicii, comel si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri
structurale si relatii externe nr. 862 din 27.08.2020;

pt rfic,

> Comisiei pentru invštamant si activitati stiinlifice, cutturš, conservarea
monumentelor istorice, culte, tineret, sport turism, sšnatate, muncš, protectie socialš
si combaterea saraciei nr. 853 din 27.08.2020;
in temeftil art. 139 alin.(1) $i ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentš
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrafiv, cu modificarile completarile
ulterioare;
HOTARASTE
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii si derul5rii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produsetor
aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviclifor pentru
derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelui municipiului
Pascani.
Art.2 Grupul de lucru pentru elaborarea Documentatiei de atribuire a Acorduluicadru si a Contractului subsecvent pentru achizitia produselor si derularea mšsurilor
educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei va fi desemnat prin dispozitie
a Primarului Municipiului Pascani.
Art.3 Serviciul administratie publicš va comunica in copie prezenta hotaršre
cštre:
➢
➢
➢
➢
>
>
➢

Institutia Prefectului judetut
Consiliul Judetean lasi
Primarul Municipiului Pascani
Directia Economicš
Compartimentul Juridic si Contencios
Compartimentul Achizitii Publice
Mass media.

PRESEDINTE DE SED1NTA,
Consilier local,
UNGUREANU VASILIC -

Contrasemneazš pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
cons. jr. JITARU IRINA

166414
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102.09.2029

Consiliul Judetean lasi
Primarul Municipiului Pascani
Directia Economicš
Cotnpartimentul Juridic Contencios
Compartimentul Achizitii Publice

Alšturat vš inaintšm Hotaršrea nr. 145. adoptatš in sedinta ordinarš a Consiliului
Local al municipiului Pascani, din data de 31.08.2020 privind neasumarea
responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelorl
acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului Si a
contractelortacorduršior-cadru de prestare a servicišlor pentru derutarea masuršlor
educative, pentru anul scolar 2020 — 2021, la nivelul Municipiului Pascani.

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
Cons. Jr. JITARU IRINA ,

PtiLte I t‘i I

Scrv. AL

Telmored.: Aposvol P.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNI6IPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 145
din data de 31.08.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizit,.ia produselor aferente
programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020 — 2021, la nivelul
Municipiului Pascani
Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul
Avand in vedere adresa Consiliutui Judetean
14228/21.08.2020;

lasi, tnregistratš sub nr.

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 14 433/25.08.2020,
intocmit de Primarul Municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului de
hotšrare;
Avand in vedere Raportul comun inregistrat sub nr. 14434/25.08.2020, intocmit
de Compartimentul Juridic si Contencios si Directia Economicš din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Pascani,
Avand tn vedere dispozitiile Hotšrarii Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programulut pentru 6coli al Romaniei in perioada 2017 — 2023 si pentru stabilirea
bugetutui pentru implementarea acestuia in anul 2020 — 2021, modificatš si completatš
prin dispo7itiile Hotšrarii Guvernului nr. 52/2019;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completšrile ulterioare;
Avand in vedere dispozitille Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš
legislativš pentru elaborarea actelor normative:
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. p) din Ordonanta de
Urgentš a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu modificarile si
completšrile ulterioare;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate
din cadrul Consillului Local al Municipiului Pascani:
> Comisiei juridice, ordine publicš,administratie publIcš, drepturile OMUilli si
libertati cetštenesti nr. 842 din 27.08.2020;
➢
Comisia de prognnze economico-sociale, buget, finante, industrie, agriculturš,
silviculturš, prestari servicil, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri
structurale si relatii externe nr. 862 din 27.08.2020:

> Comisiei pentru invštamant si activitšti stiintifice, culturŠ, conservarea
monumentelor istorice, culte, tineret, sport si turistn, sanštate, muncš, protectie sociaiš
si combaterea saršclei nr. 853 din 27.08.2020:
in temeiul art. 139 alin.(1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentš
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completarile
ulterioare:
HOTARASTE
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizarii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractetoriacorduribr-cadru pentru achizitia produselor
aferente programului si a contractetorlacordurilor-cadru de prestare a senticiitor pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul municipiuiui
Pascani.
Art.2 Grupul de lucru pentru elaborarea Documentatiei de atribuire a Acorduluicadru si a Contractului subsecvent pentru achizitia produselor si derularea masurilor
educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei va fi desemnat prin dispozitie
a Primarului Municipiului Pascani.
Art 3 Serviciul administratie publicš va comunica in copie prezenta hotaršre
catre:
> Institutia Prefectului judelul lasi
• Consillul Judelean lasi
> Primarul fOunicipiului Pascani
Directia Economicš
Compartimentul Juridic si Contencios
Compartimentul Achizitii Publice
Mass media.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
UNGUREANU VASILIC

Contrasemneaz6 pentru Iegalitate
SECRETAR GENERAL,
cons. jr. JITARU IRINA
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LOCAL AL ORASULU1 HiRLAU
JUDETUL 1ASI

0
HOTARARE nr.84 din 28.08.2 0ipprivind neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Program ului
pentru scoli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea tnisurilor educative, la nivelul orasului Hfirlšu, pentru anul scolar
2020-2021
Consiliul Locai al orasului HArlšu, judetul Iasi, intrunit in sedintš extraordinarš la care
participš un munšr de 11 consilieri;
AvAnd in vedere Proiectul de hotšrfire nr.217/26.08.2020 initiat de Primarul orasului
HArlšu privind neasumarea responsabilitštii organizirii derulkii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
RomAniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative, la nivelul orasului HArlšu, pentru anut scolar 2020-2021 ;
AvAnd 1n vedere referatul Compartimentului juridic, inregistrat sub
nr.14947/26.08.2020, adresa Consiliului Judetean Iasi, inregistratš sub nr.212/25.08.2020/CL;
Avand in vedere procesui-verbal si avizul Comisiei pentru administratie paiieš localš,
juridicš, apšrarea ordinii publice, respectarea drepturilor $i libertštilor cetštenilor, 1nregistrat
sub nr.21 8/28.08.2020;
Avfind in vedere procesul-verbal Incheiat in plenul Consiliului Local al orasului Hirišu,
inregistrat sub nr.221/28.08.2020, in care se aprobš neasumarea responsabilitatii organizArii si
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al RomAniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul orasului Hfirlšu, pentru anul scolar
2020-2021, cu un numar de 10 voturi " pentru";
AvAnd 1n vedere Anexa 6 cap.I pct 1.4 din HG nr.640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru scoli al Romiunei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018;
In temeiul art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTAR 'ASTE:
Art.l.Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii Si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al RomAniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea mšsurilor educative, la nivelul orasului Hirliu, pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotšrAri se Insšrcineaza Primarul Orasului
prin Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.Secretarul general al orasului Harlšu va comunica prezenta hotšrfire Primarului
ora.sului Hfirlšu, Cornpartimentului Juridic, Consiliului Judelean Iasi, precum si Institutiei
Prefectului Judetului Iasi
PRESEDINTE SEDINTA,
CONS IER
STEFAINE ADRIAN
Contrasemneazš pentru legalitate,
Secretar general at orasului,
jr.GrAdi
Mihaela

ROMA. NIA
J UDETUL 1 A$1
ORA$UL TARGU FRUMOS
Str. Cuza Vodš, nr. 67, cod 705300,
Tirgu Frumos — lasi — Romfinia
Internet: www.primariatgfrumos. ro
•
E-mail: secretariat@primariatgfrumosso " ' '
Tel. 0232710906; Fax. 0232710330; 0232710080;
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Cfitre,
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bd. $tetan cel Mare Sfant, nr. 69, laai
Cod poatal: 700075

Prin prezenta vš inaintim aliturat HOTARAREA nr. 79/27.08.2020 a Consiliului
Local al orasului Tfirgu Frumos privind neasumarea responsabilitštii organizirii

si denarii

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru scoli al Rominiei

si

a contractelor/acordurilor cadru de prestare a

serviciilor pentru derularea mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021.
Cu stimš,
PRIMAR,
VATAMANU

Secretar general al oras

Vtn

Valachi

lir Gab el

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU FRUMOS
JUDETUL IASI

HOTARAREA nr. 79
privind neasumarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative pentru anul scolar 2020 — 2021

Consiliul Local al orasului Targu Frumos, judetul Iasi,
Avand in vedere prevederile:
- Hotšrarii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 5coli al Romaniei
in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul 5colar 2017-2018, cu modificarile si completšrile ulterioare;
- Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
Luand in considerare:
adresa nr. 24849/19.08.2020, inregistratš la secretariatul primariei Orasului
Targu Frumos cu nr. 41724/19.08.2020, prin care Consiliul Judetean Iasi, solicitš
comunicarea unei fotocopii dupš hotštarea de asumare/neasumare a responsabilitštii
organizarii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru
achizitia produselor aferente programului si a contractelor / acordurilor cadru de p:estare
a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020 - 2021;
Tinand seama de:
- referatul de aprobare inregistrat cu nr. 41759/20.08.2020;
raportul compartimentului de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Orasului Targu Frumos, inregistrat cu nr.
41761/20.08.2020;
avizul favorabil emis de Comisia juridicš, de invštšmant, sšnatate, familie, mund si
protectie socialš, culturalš, culte, tineret si sport din cadrul Consiliului Local al Orasului
Targu Frumos, inregistrat cu nr. (4.2151/2Y.a. *)020
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1) din Ordonanta de Urgentš nr.57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ:
;

HOTARA$TE:
Art.l. Se aprobš neasumarea, de cštre autoritatile publice locale ale Orasului
Targu Frumos, a responsabilitštii organizarii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative pentru anul scolar 2020 — 2021, aceasta ršmanand in sarcina Consiliului
Judetean Iasi.

Art.2. Secretarul general al Ora5ului Targu Frumos va comunica prezenta hotarke
Institutiei Prefectului Judetului Ia5i, Primarului Ora5ului Targu Frumos, Consiliului Judetean
Iasi 5i o va aduce la cuno5finta pubfica prin afi5are 5i/ sau pe pagina de internet 5i/ sau in
presa.
Adoptata astšzi, 27.08.2020, in sedinta publicš ordinara.
Pre5edinte de 5edintš,
Consilier local,
Ignea Dan
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Contrasemneazg pentru legalitate,
Secretar general al of4ului,
Valache Arghir - Gabriel
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Prezenta hotkire a lost adoptaa in 5edinta qrdiaarš din data de 27.08.2020, cu un numar de I votun „penlm" — wotun -abtinere" ai
voturi m impotriver expamate de un numar de fticortsdieri locaa pre,zentr la sedma dintrun numšr de 17COnsrGeri localt in funclie.
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JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PODU ILOAIEI
IIOTAItAREA NR.60/31.08.2020

privind neasuntarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contructeloriacordurilor-cadru pentru achizida produselor aferente Progranuthd pentru Scoli
al Romanki si a contracteloriacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masuritor educarive,la niveltd orasultd Podu lloaiei, judeutt lasi

Consiliul Locat al orasului Podu Iloaiei , intrunit in sedinta ordinara.
Avand in vcdere :
• Referatul dc aprobare a primarului orasului Podu Iloaiei nr. 8069/2020, referand intocmit
in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Podu Iloaiei nr.8058/2020 yi
raportul comisiei de specialitate pe probleme economice a Consiliului local;
• actresa Consiliului Judelean lasi nr. 24849/19.08.2020;
• prevederile HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romanici in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
scolar 2017-2018;
• prevederile HG nr.59/2018 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 20172023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarca acestuia in anul scolar 20172018;
• prevederile I1G nr.98/2016 privind acltizitiile publice , cu modificarile si completarile
ulterioare;
• prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
moditicarile si completarile ulterioare;
in temeiul prevederitor art. 129 alin. (2) lit. d) alin. (7) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a)
din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,

HOTARASTE
Art.1. Consiliul Local Podu lloaiei, judetul lasi aproba neasumarea responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentm
achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a
coniractclor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea masurilor educative
la nivelul orasului Podu lloaiei , judetul lasi in conditiile legii pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2. Secrctarul orasului va Inainta cateun exemplar din prezenta cštre:
pentru controlul legalitštii
- Institutia Prefectului Judetului
- Primarului orasului Podu Iloaiei
- Consiliul Judetean.101.
Avizat pentru legalitate,
l'resedinte de sedinta, 'C:
•":'
•
Secretar general • orasului
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ROMANIA
Comuns A.I.Cuza Iati
CONSILIUL LOCAI, al comunei A.I.Cuza
Sat A.I.Cuza , comuna A.I.Cuza judetul lafi, cod poital 70700S

JuDErui
CoNSILMR.

EAN I A 4. :

Telefon: 0232/716537; Fax: 0232/716537
F-mall: primaria_alcuza@yahoo.com

REGISTRA1
jl

10. SEP

Nr.

ROM;iNIA
Comuna A.T.Cuza laO
CONSILIUL LOCAL al comunei A.I.Cuza Iaqi
HOTAIUREA NR. 47 /02.09.2020
privind neasumarea responsabilitštii achiziOei produselor pcntru anul scobr 2020 -2021

Consiliul Local al Comunei A.I.Cuza , judetul lasi Intrunit fn sedintš la data dt 02.09.2020
Avind in vedere:

- Proiect de NOTARARENr.2540/21.08.2020 privind asumarea/neasumarea
respoosabilitiilli achlzitiel produselor pentru anul scolar 2020 - 2021.
- Adresa 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean lasi.
- Expunerea de motive a viceprimarului A.1.Cuza Popescu Constantin Nr.2519/20.08.2020.
- Referat de specialitate Intounit de secretar Ursulessa lonut Nr. 2542/24.08.2020.
- Art.129 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Art.152 al (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE
Art. I. Se aprobš neasumarea responsabilitAti achizitiei produselor pentru anul scolar 2020 -

2021.
Art.2. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primšrieil comunei
A.1.Cuza vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotšrari.
Art. 3 Copie de prezenta se vor trimite:
lnstitutiei Prefectului judetului lasi.
▪ C1 la§i.
- Consiliului local/Primarului Comunei A.I.Cuza.
r° - ~ \
acar. y
d.
•

Statlian

Conv.umou pentry legalitme
Secrtiar gentral tirsulr lonol..,

CONSU4 C .s,
t'UO

t.t

AL COM UNEI ANDRIEENI

✓

7• -UL TASI
priv
contract.:,
RontAn lei
Ctli: •
A
asumarealte•:. .
contractelort• •
5i a contrar:
comunci A I.
A% .1
social, care
Avm
responsat .
achizitia pr:
prestarc ainitiat dc eš;
atributiile r
•
py

5colar 2020A v.'i•
completil

HOTARAREA nr.
. ca responsabititštii organizšrii 5i derulirii proccdurilor de atribuire a
'tor cadru pentru achizitia prodieselor aferente Prugramului pentru $culi al
rker/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularca mšsurilor
•tteleative, ta nivelul comunci Andrie5eni, judetul Iasi
coluunei Andrie5eni, judetul lasi.
r
adresa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean Ia5i privind
:ponsabilitštii organiarii si derulArii procedurilor de atribuire a
.1c1ru pentru achizitia produselor a•erente Programului pentru $coli al Romšnici
.r.eadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea mšsurilor educative, la nivelul
.:I 1.15i, 1n anul 5colar 2020-2021.
domnului Cretu Dumitru-Dan, consilier superior cu atributii de asistent
..,ratarea legalš a proiectului de hotšrare,
c nota de fundamentare $i . proiectul de hotšrAre privind neasumarea
derultirii procedurilor de I•ibuire a contractelor/acordurilor cadru pentru
I'rogamului pentru $coli al Romšnici 5i a contractclorfaco•durilor-cadru de
!erularea mAsurilor educative. la nivelul comunei Andrie5cni, judctul la5i,
•1 loan, viceprimarul comunci Andrie5cni, judetul Ia5i, care cxercitš de drept
lege primarului, pe perioada vacantei funcliei de primar,
tlerile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al
123 5i pentru stabilirea pencru implementarea itcestuia in anul
completatš prin dispoziiiil. 11.0. nr. 52/2019,
revederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificšrile 5i
• tele de avizare ale comisiflor de specialitate din cadrul Consiliului local

comuna I,
Av'
;
Cocitel
I. •

Icrriel art. 129, alin. 2, lit. d 5i alin. 7, lit. b don O.U.G. nr. 57/2019 privind
1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARAFTZ,

.:ontracte;
5i a ellil:t.11
comunei
aparattil
hotštrtiri.
A re
pentru c.
de speci::

ijinarea responsabilititii organizšrii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
entru achizitia produselor afcrente Programului pentru $coli al RomAniei
•u de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative la nivelul
In anul 5colar 2020 — 202
:nei Andrie5eni, judetul
.si compartimentele de specialitate din cadrul
iarului comunei Andrie.5cni vor duce la Indeplinire prevederile prezentei
.munei va comunica prezenta hotšrAre Institutiel Prefectului — judetul Iasi,
arului comunei, compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
•inei $i va fi adusš la cuno5Iimš publicš prin ali5are.
Data, 31 nagust 2020
Contrascmnetea,
p. Seeretar general al comunei,
Alexandru rimela
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Hotšrfirea nr.

110

(cu priche 1n: ,JICISUIDITte respoešsbilii idi orgasialrii pi derultrit proteduriler de airibuire • coatracteloriacordurilor4 adn pentra achixida
prodaselor aftrtaic firogramultd peotru ycoli a1Rontialei pi a contractelortscardurflor-eadro de prtstere a serskii/or pcatra dersderea
onšserIlor edacativt, la aistiel Comman Aroaeaath j udef al 1 ali, pentre oeul $cohir 2020(1021")

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU,
constituit, intrunit

legal

la lucralile sedintei ordinare din data de 27 august 2020,

avand frt vedere: refetatul de specialimie irtregistrat sub numana 20A55 din 24.082020 al donmnei 5oldan Diana Marit
consilier juridic tn cadrul aparatului de speciathate al primarului Comunei Anneanu. judetul lagi, prin care se solicitš Consiliului Local
al comunei Arnneanu sprobarea: ”neasumirt1 responsabfiltitil organizirfi ;i derulirii procedurilor de atribuire a
contraeteloriacordurilorveadru pentru aebizifia produsekr aferente Programului pentru aeoli al Raminiei
contractrior/acordmilot-cadru de prenre • servieillor pentru derularea misurilor edireative, le oivelul Comunei Areneenu,
judetul lagi, pentru anul $colar 2020-2021", raport hitocmit tn temeiul an. 136 alin. (8) b) din nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
dfind cittre: proicaului de botiršre Inregistral sub numarul 20.454 clin 24.08.2020 cu privire la aptobarea propunerii mai sus
rnentionatc, prniect intocmit de ntre primand comunci Aroneanu, judttul lati, domnul Renoni Moruzi, temehil dispozifiilor M. 136
alin. (1) din din O.U.O. nr. 57/2019 privind Codul adminisuativ; - avizului fittronbd al comislel auridieš ai diseiplini" tnregistrat
sub nunarul 20A56 din 24.082020- comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hottire Mlii
sus mentionat, avizoki favonbil al comidel „Amena)area teritoriului si urbanism, protectia mediolul al nrism" imegatrat sub
nomiral 20.456 din 24.08.2020- comisie de specialitate a Consifiului Local al comunei Aroneanu partru proiettul de hotirke mai sus
mentionat, avixului favorabil al comisiel „Agriculturt, activititi nonornico finnociare" kregistrat sub numšrul 20.456 dlo
24.081020 - comisie de specklitate a Consiliului Local al comunei Aroncanu pentru proiectul de hotarke mai sus mentionat; arixului
favorabil al comisiei „Attivititi social-culturale, culte, sioštate gi fandlie, muncš gi protettia soeiall, protettia
copilului" de inregistrar sub numšrui 20A56 din 24.082020 - COmisie de specialitatc a Consilittui Local al comunei Aroneanu penms
prorectul de hotararc mai sus mettionat; avize emise 1n temeiul prevedailor an. 136 alin. (8) lit. c) si an. 141 alin. (12) din din
O.U.G. nr.57/2019 priviad Codul adminisuativ;
examintInd prevedertk legate specilice tn materie, resperdv: O.G. nr. 132017 privind aprobarea participkii Romkki tri
Programul pcntru acoli al Uniunii Europene; Legea nr. 55/2018 pentra aprobarea 0.0. nr. 13/2017 privind aprobarea paniciparii
Rominiel la Programul pentru $C01i al Uniunii Europere; H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului peotru implementatea
Pmgramuiui pentru scoli al Rornanici 1n perioada 2017-2023 pastru anW molar 2018-2019, precum gi modificarea ai compleurea H.G.
ra 640/2017 pentru aprobana Programului pentru acoli al RomInki tn perioada 2017-2023 ai pentru zrabilirea bugetului pcntru
implcznantarea acestuia In anul andar 2017-2018; H.G. nr. 522019 privind modificarea W completatea H.G. nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului penuu moli al Rominiei tn pttioada 2017 -2023 ai pentru stabilirea bugetului pcatru implementarea acettuie fn
anul moler 2017 - 2018 pubLicsaš in M.Of nr. 101 din 8 februarie 2019; Legea tv. 982016 a achizifillor publice publicata in M.Of. nr.
390 din 23 mai 2016; llotkArea rtr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Nottnelnr metodologice de aplicare a ptevederilot
referitcore la MibUirea contractului de achizitie publicšnoordulin-canu din Legea nr. 98/2016 privind achirifiile publice; art. 34 alin.
(2) din Legea nr. 273/2006 privind finattele publice locale, cu modifickile ai completirile ulterioare; Ordominta Ouvernului nr
119/1999 privind controlul intranAnanagerial si controlul financiar preventiv, republicutIL cu malific&ile si completkilc ulterioare;
CPV din 16 decembric 2003 de modificare a Regulameatului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European ai al Consiliului privind
Vonbu land comun privind achizihile publice (CPV)•) EMfTENT: CONSRAILUNIUNIIEUROPENE, P(2131.1CAT RIRNALUL
OFICIAL UE; Lcgca nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modifairik si
complttarile ulterioare; Legea nz. 82/1991, a eonraFilir6fii , republicatš, cu modificirile $1 tomplenuile ulterioare; O.U.G. nr. 512019
privind Codul Administrativ.
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ROMANA
JUDETULIA$1
COSIUNA ARONEANt:
PRIMAR
Teletbnifax 0232/299255
prtmariaaroneanuur vahoo.cmuintemet: http : www.comumtaroneantrro

Numšrdetngisa:7.602/49

Citre,

Consiliul Judetean Iasi
(lasi, B-dul $tefan cel Mare si Sfint, nr. 69, judejul lasi)

Prin prezenta, ca urmare a adresei dumneavoastri nr. 24849/19.08.2020, vš transmitem

Hotšrfirea de Consiliu Local Aroneanu nr. 110 din 27.08.2020 cu privire 1a neasumarea
responsabilitiMi organizarii $i derulšrii proccdurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achizilia produselor aferente Programului pentru scoli al Romšniei si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la
nivelul Comunei Aroneanu, judeml lasi, pentru anul $colar 2020-2021.
Cu deosebitA considerafie,

1

1.frin
Har,

•

Consilier jr,
$oldan Diana-Maria
C✓

ca urmare a competemelor stabfille prin: an. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G. 5712019 privind
Codul administrativ;
in

temeiul prevederilor ert. 196 alin. (I) Gt. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul adrololstrativ li din considerentelt preuntate
adoptl urmštoarta

hotš•fire
ART. 01.

Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizArii

derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferemc Programului pentru
scoli al Romfiniei pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea misurilor educative, la nivelul Comunei Aroneanu, judetul
ART.02.

Nendeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a prevederilor prezentei hotšrAri

atrage de partea celor vinovali rispunderea materialš, civilš, administrativš, disciplinarš
contraventionalš sau penalš, dupš caz.
ART. 03. Copif de pe prezenta hordrdre se vor comunica PrOnandui comunei Aronetvau Viceprimaruki
comunei si personalulul nominalisat pentru luare la amostinsd si ducere la indeplintre Instirusiel Prefecrului
Judetului lasi - Serviciului conrrolullegaliedfii actelor administrarive 1n vederea verificdrii legaliterpl acesreia; se
aduce la cunostintd publicd prin publicarea pe internet la adresa. www.comunaroneanu.ro . prin grija
responsabiltdui desentnar fn acesr sens.
.

Adoptatš astizi, 27 august 2020

Presedi teite
Consilier

Vizat pentru legalltste - Secretar general al comunci,
Aroneanu • Anca Elena Aksandru
iI
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ROMAMA
JUDETULIA$1
COMUNA ARONEANU
PRIMAR
Teletbrafax 0232+'299255
e-mail: primariaaroneanthinahoo.comimemec klip : www.comunaaroneanuso
Numar de ibregistrare: 7.602/04.09.2020
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Cštre,

(41 114-1
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Z1šzt!
Consiliul Judetean la0
(lasi, B-dut Stecan cel Mare si Sfant. nr. 69, judetul lasi)

Prin prezenta, ca unnare a adresei dumneavoastra n•. 24849/19.08.2020, vš transmitem
liotšrarea de Consiliu Local Aroneanu nr. 110 din 27.08.2020 cu privire la neasumarea

si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentrtt scoli al Romaniei si a
responsabilitštii organizarii

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la
nivelul!Comunei Aroncanu, judetul lasi. pentru anul Scolar 2020-2021.
'Cu deosebitšt consideratie,

Primar,
Moruzi Benoni

Consilier.
jr,
Soldan Diana7 Maria

•
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Hotirirea nr.

110

lcu prtvire la: ..neasumarea respontabilititii organizšriisi derularii procedurilor de atribuire a contraetelon'acordurilor-eadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentro tcoli al Rominiei gi a contractelonacordurilo•eadru de prestare a serviciilor pentro dentlarea
masurilur edueative.la nivelut Comunei Aroneanu, judetullasi, pentru anul $colar 2020-2021"1

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU,

legal

constituit, intrunit la lucrArile sedintei ordinare din data de 27 august 2020,
arand ftt vedere: rcfcratul de specialilate inregistrat sub numand 20.455 din 24.08.2020 al doamnei aoldan Diana-Maria.
consilier juridic fn cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Aroncanu, judetul lasi. prin carc sc solicitš Consiliului Local
aI comunei Aroneanu aprobarca: „neasumirii responsabilita(ii organlarii Si derulirii procedurilor de anibuire a
contracteloriacordurilor-cadris pcntru achititia produselor aferente Programului pentru $coli al Romaniei 3i a
contractelorfacordurilor•cadru dc prestare a senicillor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunci Araneanu,
judetut 1a$1, pentru anul Seolar 2020•2021", raport Intocmit iYt temeild arl. 136 alin. (8) b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
ddnd citire: proiectului de hotartut inrcgistrat sub numšrul 20.454 din 24.08.2020 cu privire la aprobarea propunerii mai sus
mentionatc, proicct Intocmit dc eštre primand comunei Aroneanu. juderul lasi. dommd Benoni Moruzi, in temeiul dispozitiilor art. 136
alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativt - BAZU1111 favorabil al comisiel si disciplinš" thregistrat
sub numaruf 20.456 din 24.08.2020- comisie de specialitatc a Consiliului Locat al comunei Aroneanu pcntru proiccrul de hotadre mai
sus mentionat. avizului favorabil al comisiei „Amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului ii turism" inregistrai sub
numarul 20.456 din 24.08.2020- comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proicctul de hotfirAre mni sus
mentionat: avizului favorabil al comisiei „Agriculturš, activitati economico - financlarc" inregistrat sub numšrul 20.456 din
24.08.2020 - comisie de spe_cialitate a Consiliului Local al comunci Aroneanu pentru proiectul de hotilare mai sus mcntionat: avizultd
favorabil al comisiei „Activitšti social•culturale, culte, Invitimant, sinštatc $1 familie, muncš $i protectia socialš, protectia
copilului" de Inregistrat sub numarta 20.456 din 24.08.2020 - comisie dc specialitate a Consiliului LOC3i al comunei Aroneanu pentru
proicctul dc hotaram mai sus men(ionat; avize cmise in temciul prevederilor an. 136 alin. (8) lit. c) ai an. 141 alin. (12) din din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
examinand prevederite legate speetfice in materie, respectiv: 0.0. nr. 13/2017 privind aprobarea participtirii Romartici in
Programul pcntru acoli al Uniunii Europene; Legea nr. 55/2018 pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 privind aprobarca participarii
Romaniei la Programul pentru acoli al Uniunii Europene; H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implemontarea
Programului pentru scoli al Romšniei in perioada 2017-2023 pentru anul acolar 2018-2019, precum 5i modificarea Si completarea H.G.
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru acoli al Romaniei in perioada 2017-2023 Si pcntru stabilirca bugctului perttru
implementarea acesmia in anul scolar 2017-20t8; H.G. nr. 52/2019 privind modiflearea si completarea H.G. nr. 6402017 pcntru
aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 — 2023 si pentru slabilirea bugetului pentru implcmcntarea accstuia in
anul acolar 2017 — 2018 publicatit 3h tv1.0f nr. 101 din 8 februarie 2019; Lcgea nr. 98/2016 a achizitiilor publicc publicata in M.Of. nr
390 din 23 mai 2016; Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunic 2016 pentru aprobarea Nomtelor metodologice de aplicare a prevederilor
leferitome la atribuirea conbactului de achizitie publicšinounlului - cadru din Legen nr. 98/2016 privind achiziiiile publice; aft. 34 alin.
(2) din Legca nr. 273/2006 privind finantele publice locale. cu modificarile si complearile ulterioare: Ordonanta Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intemimanagerial $i controlul financiar preventiv. republicatš, cu modificarile si completarile ulterioare:
CPV din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului •uropean ai al Consiliului privind
Vocabulartil comun privind achizi(iile publice(CPV)•) EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, PUBLICAT JURNALUL
OFICIAL UE; Legea nr. 5/2020 a bugetului dc stat pc anul 2020: Lcgca nr. 500/2002 privind finamele publice, cu modificarile
completarile ulterioare; Legea nr. 82/1991, a zontubilitatii, republicata, cu modifittile si completArile ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.

•a armare a competentelor stabiliteprin: arl. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G. 5712019 privind
Codul administrativ;
in temeinl prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.S7/2019 privind Codul adtninistrativ si din considerenteie prezentate
adoptš urmitoarea

hotirfire
ART. 01. Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organizšrii $i derulšrii procedurilor de

atribuire a contractelor/acorduritor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
scoli al Rominiei pentru anul scolar 2020-2021 si a cont•actelor/acordurilor-cadru dc prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul Comunei Aroneanu, judetul lasi.
ART.02. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzštoare a prevederilor prezentei hotšriri

atrage de partea celor vinovati atspunderea materiala, civilš, administrativš, disciplinarš
contraventionalš sau penalš, dupš caz.
Copii de pe prezenta hotarkre se vor comunica Primandui comunei Aroneante, Viceprimandui
ART. 03.
comunei ¢r personalului nominalizat pent•u luare la cunoftingi ducere lo indeplinire, Instindiei Prefectubd
Judepdui - Serviciului cont•olul fegalrtdjii actelor administ•ative in vederea verificard legalitdpi acesteia; se
aduce la cunoptin0 publicd prin publicarea pe iniernet la adresa• www.comunaroneanuro. prin grija
responsabdultd desemnat in acest sens.

Adoptatš astizi,

Eresedinte de sedintš.
Consilier local, Vasile Guzgarr i

27 august 2020

Vizat pentru lega1itate — Secretar general al comunei.
Aroneanu•Anca Elenn Alexandru
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ROMANIA
JUDETUL IASI
UNiTATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BALS
C.F. 16410627 Trezoreria Tg. Frumos
e-mail: primariacomuneibals@yahoo.com
Tel: 0232/740067; Fax: 0232 /. 733577

Nr. 4324 / 02.09.2020

CATRE :
CONSILIUL JUDETEAN

AvAnd in vedere Adresa nr. 24849/19.08.2020, inregistratš la UAT Bals cu nr.
4336/20.08.2020, cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitkii organirAni si derulArii
procedurilor dc atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru scoli al RomAniei, pentru anul 2020-2021, vi transmitem notArtirea Nr. 74
din 27 angust 2020 privind neasumarea responsabiliteipi organisdrii si deruldrii procedurilor
a produselor tijerente programului pentru dendarea
masurilor educative, pentru amd 2020-2021 la nivelul UAT Bals, judepd lasi.

de atribuire a contractelor de achizipie

Cu stimit,
Secretar,
Cojocare arieta

20002/0033
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ROM4NL4
COMUNABALij
JUDETUL fASl
CONSILIUL LOCAL BALS
110TARAREA Nr. 74
din 27 august 2020
privind ncasumarea responsabilitatii organizarii si dcra arii procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie a produselor aferente programului pentru derubrea masurilor
educative, pentru anul scolar 2020-2021 la nivelu UAT Ba1s, judetul Iasi
Consithal Incal al comunei Bals, judetul lasi
Avind in vedcrc:
- proiectul de hotitim initiat de cštre Primarul comunei Bals, jud. lasi, Inregistrat la nr.
4253 din 20.08.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii proccdurilor dc
atribuirc a contractelor de achizitie a produsclor aferente programului pentru derularea masurilor
educative, pcntru anul scolar 2020-2021
• Refcrat de aprobare Intocmitš de Primarul comunei Bals, Inregistratš 1a nr. 4254 din
20.08.2020;
- referatul intocmit de consilier asistent, Aldea Vlad , responsabil achizitii publice ,
Inregistrat la nr. 4252 din 20.08.2020 ;
-Adresa Consiliului Judetean lasi nr. 2484 din 19.01.2020 a Consiliului Judetean lasi,
prin care ne solicita sa hotaram cu privire la asumarea/neasumarca responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuirc a contractelor de achi4tie ia produsclor aferente programului
pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-F021;
-referatul de specialitate inregistrat sub numšrul 4255 din 20.08.2020 al domnului
consilier juridic, Zaharia loan Dragos,
- Legea nr. 98/2016 a achizitillor publice publicatš. tn M.0f, nr. 390 din 23 mai 2016;
- Legea nr. 52/2003 privind transparema decizio rlš in administratia publica, cu
modificarile $i completikile ulterioarc;
li
- ftaportul dc avizare al Comisia de specialitate pentru
programe de dezvoltare
economico-sociale, buget finante, administratta domeniului p blic si privat aI comunci, juridicc
$i de disciplina din cadrul Consiliului local bregistrat la nr. 4425 din 27.08.2020 prin care se
avizeazi favorabil proiectul de hotirire; .
- Raportul de avizare al Comisia pentru invštrunint, sinštatc si familie , culturš , culte,
turism , protectie socialš, activitšti sponive si de agrcement din cadrul Consiliului local
inregistrat la nr. 4423 din 27.08.2020 prin care se avizeazš favorabil proiectul de hotirArc;
- Raportul de avizare Comisia pe;ntru agricultura, gospodšrie comunalš, amenajarea
teritoriului $i urbanism , protectia meditdui, servicii si comert , apiirarea ordinii si a linistii
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numai de 13 voturi pentru, 0
abtineri , 0 impotriva la sedinta au fost prezenti 13 consilieri 1pcali din cei 13 consilicri
locali alesi.
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publiea a drepturiloteetštenilor din cadruj Consiliului 11ocal inregistrat Ia nr. 4424 din
27.0821120 prin care se avizetaš favotabil proleetuI4ehotir6re;
Anuntul privind elaborereaproiectului de hotšršre htregistrat la nr. 2456 din 20.08.2020
.fi.af.isarea proientului dc hotšišre la.sediul institutiei;
1
in te.tnelul prevederifor art: 196 alin. (1) lit. a) din 0.1.1.G. nr. 57/2019 privind Codui
1
attrninistrativ cu completarile si modificarile ulterioare

HOTAItASTE:

fi denil8tii Procedurilor de
ART.1..Se aprobš neAsurnarea respohsabilitštil tYrgani
atribuire a eontraotolor/aconiurilorcadtu peittru achiritia prodrelor aferente Prograrnului penou
scoli a1 Ro,mAniei pentru anutsceler 20114019 si atontratteketwordurilor-cadru deprestare a
servIctilot pentru derultirea mšsurilereducative, la nivelpl UA lf Balf, jridaul
ART.2Seinšircirreazit ducetea la
a prezentei hotšziri, personalul cu
atribupi in dementul ttchiiitiilor publice si consilierul juridic
eadrul aparatului de specialitate
alpritnerulut.
AttT.3. Nelndeplinirea sag indeplinheanecorespuuzštoLre apievederilor prezentei
hoterilr'š atrage de[pertat eelor vinovatt:rkspimdereamaterialk.civilšiadministrativš, disciplifianš
contravanionalš saupentill, dupitaz.
ART. 4. Copirdepe prezentahotšišre se vor cornuniCaltrimarului comune1pentru luarea
la curtestintš:fi ducerita ls Itideplinire; InstitUtieš Prefectulštijulletului Tafi - S črvici»ldi controlul
legalitatii acteleradmitiistrativaln vederea verifictitil
Judelean
altor persoanefusiet šattlifridia interesates:toareprin griji.seaetartilue comunei Balf.

A vizat pentru legalitate,
Secretar gentral al comunei ,
Cojacant

iPrezeate hotatere. a fošt adoptita cu un numar de 13 yotuti pentru, 0
abtineri , 0 impotrive la Sedinta au fost piezenti 13 consilieri locali din ttl 13 tonsilieri
locaii alesi.

Z /61: 711 9.C.'77(
V
ROMMVIA
COMUNA BAL$
JUDETUL IA$1
CONSILIUL LOCAL BALF
IŠOTARAREA Nr. 74
din 27 august 2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
eontractelor de achizitie a produselor aferentc programului pentru derularea masu rilor
educative, pentru anul scolar 2020-2021 la n ivelut UAT Bals, judetul Iasi
Consiliul local al comunei Balg, judetul Iasi
Avfind in vedere:
de cštre Primarul comunei Bals, jud. lasi, inregistrat la nr.
- proiectul de hotšrfire
4253 din 20.08.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitie a produselor aferente programului pentru derularea masurilor
educative, pentru anul scolar 2020-2021
Referat de aprobare intocmitš de Primarul cornunci Bals, inregistratš la nr. 4254 din
20.08.2020;
responsabil achizijii publice .
- referatul intocmit de consilier asistent, Aldea Vlad
inregistrat ia nr. 4252 din 20.08.2020 ;
-Adresa Consitiului Judetean lasi nr. 2484 din 19.09.2020 a Consiliului Judetean lasi,
prin care ne solicita sa hotararn cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizilie a produselor aferente programului
pentru derularea masurilor educative, pentru anu! scolar 2020-2021;
-referatul de speciatitatc inregistrat sttb numšrut 4255 din 20.08.2020 al dotnnului
consilier juridic, Zaharia loan Dragos,
M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016;
▪ Legea nr. 98/2016 a achizijillor publice publicatš
publicš, cu
Lcgea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administralia
modificšrile si completšrile uiterioare;
- Raportul de avizare al Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-sociale, buget finanle, administrarea domeniuiui public si privat al.comunet, juridice
si de disciplina din cadrul Consiliului local inregistrat la nr. 4425 din 27.08.2020 prin care se
avizeazil favorabil proiectul de hotšrare;
- Raportul de avizare al Comisia pentru invalšinfint, sanštate $i familie , cultura , culte,
turism protectie sociala, activitšti sportive si de agreement din cadrul Consiliutui local
inregistrat la nr. 4423 din 27.08.2020 prin care se avizeazš favorabil proiectul de hotšrare;
- Raportul de avizare Comisia pentru agricultura, gospodšrie comunalš, atnenajarea
teritoriului si urbanism , proteclia mediului, servicii si comeri apararea ordinii si a linistii
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0
abtineri , 0 impotriva la sedinta au fost prezenti t3 consitieri locali din cei 13 consilieri
locali alesi.

publice, a drepturilorectštenilor din cadrul Consiliului local inregistrat la nr. 4424 din
27.08.2020 prin care se avizeazš favorabil proiectul de hotštire;
Anumul privind elaborarea proiectului de hotšritre inregistrat la nr. 2456 din 20.08.2020
afisarea proiectului de hothršre la sediul institutiel;
in temeiel prevederilor art. 196 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu completarile si modificarile uherioare

HOTARASTE:

ART. I. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii si deruišrii procedurilor de
atribuim a contractelor/acordurifor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
scoli al Rominiei pentru anul seolar 2020-2021 si a contracteitulacordurilor.cadru de prestarc a
serviciilor pentm deru/area mšsurilor educative, fa nivelul UAT Bafs, judctul lasi.
ART.2 Se InsArcineazš cu ducerea la indeplinire a prezentei hotšrfiri, personalul cu
atributii In domeniul achizitiilor publice si consilierul jttridic din cadruf aparatului de specialitate
al primandui.
A RT.3. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzAtoare a prevedefifor prezentei
hotšrfiri atrage de partea celor vinovati rAspunderea materialš, civilš, administrativš, disciplinarš
contraventionalš sau penalš, dupš caz.
ART. 4. Copii de pe prezenta hotšrare se vor comunica Primarutui comunei pentru luarea
fa cunostintš si ducerea la Indeptinire: Institutiei Prefectutui judetului lasi - Serviciului controlul
legalitštii actelor administrative, in vederea verificirii legalitšiii acesteia;Consiliului Judetean
lasi: altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Bals.

PRE$EDINTEDE krmsztk,
BARgiršrl
( ,

Arizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei ,
Cojocaru arieta
/

Prezenta hottuure a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru t 0
: abtineri , 0 impotriva la sedinta au fost prezenti 13 consilieri locali tlin cei 13 consilieri
focali alesi.
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HOTARAREA nr. 63
privind neasuniarea responsabilitštii organizšrii ;i derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizItla produselor aferente
Programului ;I a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servIciilor pentru
derularea misurilor educative, aferente Programului pentru ;coli al Romšniei, la
nivelul Comunei BšItati, Judetul la;I

Consiliul local al Comunei BAltati, judetul lasi;
AvAnd Sn vedere Referatul de aprobare nr. 145/19.08.2020, Intocmit de c5tre domnul
Vasile Astefanei, primar al Comunei BAltati, juderul lasi, prin care relevš necesitatea adoptArii
unei hotšrAri privind neasumarea responsabilitštii organizArii si derulArli procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului si a
contractelor/acorduri]or-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative,
aferente Programului pentru scoli al Roraniet la nivelul Comunei1351tati, Judetul lasi;
Av5nd in vedere Raportul de Specialitate Intocrnit de cAtre Compartimentul Achizitii
Publice, Patrimoniu, Licitatii, tnregistrat sub nr. 146/19.08.2020, care fundamentead proiectul
de hotšrAre initiat (P.H. nr. 62/19.08.2020);
AvSnd tn vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei BAltati, Inregistrate sub nr. 4701/28.08.2020 (aviz Comisla economico-socialŠ,
buget-finante etc.) si nr. 4710/28.08.2020 (aviz ComIsla juridicA etc.);
Avind 1n vedere Proiectul de Hot3r5re, initiat de cštre domnul Vasile Astefanel, primar al
Comunei 851;ati, inregistrat sub nr. 62/19.08.2020 si supus spre adoptare in sedinta ordinarš a
Consiliului Local din data de 31.08.2020, proiect cu privire la neasumarea responsabilitštii
organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizitia produselor aferente Programului a contractelor/acordurilor-cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al
Romšniet la nivelul Comunei BšItatl, Judetul lasi;
AvAnd In vedere Adresa

nr.

24849/19.08.2020, tnregistratš la noi sub nr.
4516/19.08.2020, Inaintat5 de cštre Consiliul Juderean lasi, Directia Juriclicš - Biroul Programe
Guvernamentale, prin care ni se solicit5 adoptarea unei hotšrAri de Consiliu Local privind

asumarea/neasumarea responsabihtštii organizarii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizip produselor aferente programului

a

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative,
pentru anul scolar 2020 - 2021;
AvAndIn vedere prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participšrii Rom5niei la
Programul pentru ;coli al Uniunii Europene, cu modificirile si completšrile ulterioare;
Av5nd tn vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 13/2017 privind aprobarea participšril Romšniel la Programul pentru scon al Uniunii
Europene;
AvAnd in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli al Romšniei in perioada 2017-2023 ;i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificšrile si completšrile ulterioare, inclusiv cele aduse
prin H.G. nr. 678/2020;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Rom5niei tn perioada 2017-2023 pentru anul scolar
2018-2019, precum si modificarea si completarea HotšrAril Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei fn perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia tn anul scolar 2017-2018;
Avand In vedere preveder[le Legii nr. 98/2016 privind achizitille publice, cu modificšrile
completšrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificšrile si complet5rile
ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš legislativš
pentru elaborarea actelor normative, republicatš;
AvAnd tn vedere prevederile art. 129, alin. 1, alin. 7, lit a coroborat cu art. 136 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
in temeiul art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 196, alin. 1, lit a, art. 197 si art. 243, alin. 1,
lit a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si complet5rile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrit procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor a ferente
Programului pentru scoli al RomAniel pentru anul scolar 2020 - 2021 si a
2

contractelor/acordurilor•cadru de prestare a servicillor pentru derularea mšsurilor
educative, la nfvelul Comunei BšItati, Judetul lasi.
Art.2. Prevederile prezentei Hot3r5ri vor fi aduse la indeplinire de cAtre persoana
responsabilš fn domeniul achizitfflor publice din cadrul aparatuluf de specialitate al Primarului
Comunei BAltati.
Art.3. Secretarul general al unit5tii administrativ-teritoriale va face public continutul
prezentei Hotšršrf prin procedura afisšrii si va inainta copii dupš aceasta Primarului Comunei
Bšitati, Compartimentului Achlzitii Publice, Patrimoniu, Licitatii, Consiliului Judetean lasi, Directia
furidicš - Biroul Programe Guvernamentale, Agentiei de PIšti si Interventie pentru Agriculturš Centrul Judetean lasi, precum si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Datš astazi: 31 august 2020

Presedinte de sedintš:

Contrasemneazš pentru legalitate:

Consilier local,

Secretar general,
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HOTARAREA NR. 110

Conslllul Local al comunel Barnova, jud. Iasi, legal constitult, Intrunit la
lucrarile sedintel ordinare de consiliu in ziva de 28.08.2020;

avifnd in vedere Hotaršrea Consiliului Judetean Iagl cu nr. 329/19.09.2018
privInd apficarea Programului pentru scoll al Romanlel in judetul Iasl incepand cu anul
scolar 2018-2019; Hotararea Consillulul Judetean Iagi nr. 330/19.09.2018 pr!vind
propunerile de repartizare pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul Iasi a
sumelor alocate in anul 2018 din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii
Programului pentru scoll al Romaniei sl a estimarilor pe anii 2019-2021, conform
prevederilor Hotararil Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
Implernentarea Programului pentru gcoll al Romaniel in perioada 2017-2023 pentru
anul scolar 2018-2019, precum si modificarea gi completarea Hotararii Guvernului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programulul pentru scoli Romaniei in perioada 2017-2023
gi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul gcolar 20177 018;
Adresa Consiliului Judetean Iasi nr. 24849 din 19.08.2020 cu adoptarea unei
hotarari cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii gi derularii
procedurilor de atribulre a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru gcoli al Romaniel;
- referatul de specialltate inregistrat sub numarul 14185 din 21.08.2020 al
domnulul consiller achizitii publIce Badaluta Tiberiu-Liviu, prin care se solicita
ConsIllului Local al comunel Barnova „neasumarea responsabIlltatll organIzarll gI
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programulul pentru gcoll al Romaniei si a contractelor/acordurilorcadru de prestare a servicillor pentru derularea masurilor educative, la nivelul
Comunei Barnova, judetul Iagl" Program pe anul gcolar 2020-2021 si referatul de
aprobare Thregistrat la Primaria comunei Barnova cu nr. 14186 din 21.08.2020 al dlui
primar Balan Mihai cu privIre la expunerea de motive mentionata;
- Ond citlre: prolectului de hotšrfire cu nr. 14187 din 21.08.2020 initiat de
d-nul prImar al comunei Birnova, Balan Mihai, cu privire la neasumarea
responsabilitatii organizšrii si derularil procedurilor de atribuire a
- ontractelor/acordurilor-cadru pentru achlzitia produselor aferente Programulul pentru
v coli al Romaniei pentru anul gcolar 2020-2021 gi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei
Barnova, judetul Iagi, avizelor favorabile inregistrate sub nr. 14606 din 27.08.2020
ale Comisiilor de specialitate de pe langš Consiliul local al comunel Barnova, respectiv
cel intocmit de Comisia pentru Agriculturš, gospodiirire comunalS, protectia mediului,
servicii, comert, administrarea domeniului publlc si privat al Comunel, urbanism sl
amenajarea terltorlulul, CornIsla jurldlcš pentru admInIstratla publica locala, paza,
ordine, drepturi cetatenegti, invštamant, culturš, sanatate, sport-turism, asistentš
sociala sl Comisla pentru dezvoltare economico-socialš pentru proiectul de hotšrare
mai sus-mentionat, avize emise in temeiul prevederilor art. 46 alin. 5) din Legea nr.
215/2001 privind administratla publica locala, R, modificata si completata cat gi avizul
favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarari al secretarului comunei
Birnova, consiller juridic, Dima Radu-Daniel, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul
prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, R,
modificata si completatš;
-

publice publicatš in
- in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 a
M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016; HotšrArea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicS/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 prlvind
achizitille publice; O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participšrii Romfiniel in
Programul pentru gcoli al Uniunii Europene; Legea nr. 55/2018 pentru aprobarea O.G.
nr. 13/2017 privind aprobarea participšrii Romaniei la Programul pentru gcoli al
Uniunii Europene; H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru gcoll al
RomSniel in perioada 2017-2023 gi pentru stabillrea bugetului pentru implementarea
acestula in anul gcolar 2017-2018, cu modificšrile gi completšrlie ulterloare; H.G. nr.
533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru gcoll
al ROMšniel in perioada 2017-2023 pentru anul gcolar 2018-2019, precum gi
modificarea completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
gcoli al RomSniei in perioada 2017-2023 pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestula in anul gcolar 2017-2018; H.G. nr. 52/2019 privind
modificarea gi completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
,coli al Romanlei in perioada 2017 - 2023 Si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul gcolar 2017 - 2018 publicatš in M.Of nr. 101 din 8
februarie 2019; O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare si functionare a consilillor locale;
- art. 28 alin.2 gi 5 din Legea nr. 416 din 18.07.2001, actualizatš, privind venitul
minim garantat;
art. 2 gi 6 din Legea nr. S2/2003 privind transparenta decizional5 in administratia
-

public5;
- Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš legislativš pentru elaborarea
actelor normatIve, cu modifickile gi completšrile ulterioare;
- ca urmare a competentelor stabilite prin art. 36 alin. 2) lit. d), alin. 4 lit. a),
alin. 6, lit. a) pct 16 gl 115 alln. 1 lit b) din Legea nr. 215/2001 a administratiel
publice locale, R, modificatS gi completatš gi din considerentele prezentate;
HOTARA§TE:

deruišrii
Art.1. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acOrdurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al RomAniel pentru anul gcolar 2020-2021 a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative, la nivelul Comunei Bknova, judetul Iagi.
Art.2. Se inskcineazš cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotšrari, personalul
cu atributli in domeniul achizitillor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.3. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzštoare a prevederilor
prezentei hotšrari atrage de partea celor vinovati aspunderea materialš, civilš,
administrativš, disciplinarš contraventionalš sau penalš, dupš caz.
Art. 4. Prezenta hotšrke va fi adusš la cunostInta publicš prin afisare la sediul
Consiliului local al comunei Barnova, la cunostinta d-lui primar al comunei Barnova
a compartimentelor de speclalltate, Institutiel Prefectului judetuluI Iasš prIn grija

secretaruluf comunei 135rnova in termen de cel mult 3 zile de la data adopthrii
prezentei.
Datš astšzi 28.08.2020
Pre$edInte de sedin
SUCEVEANU LIVIU-GEO
Total consilieri locali 15

n

Prezenti

Pentru
rnpotriva

Abtineri

Prezenta hot6r5re este in conformitate cu legislatia in vigoare,

Secretar general al comunei,
Jr. DIMA RADU-D/7 EL
otT,'

Tehnoredactat

ex/§.A.M./ex. j_

C.

CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BELCESTI
JUDETUL 1A$1
HOTARAFtEA nr. 48 din data de 27.08.2020
privind neasumarea responsabilitšiii organizarii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelorfacordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,
pentru anul $colar 2020 — 2021 in $colile din comuna Belce$1i, judetul lasi
Consiliul local al comunei Belcesti, judetul last
AvAnd in vedere prevederile Anexei nr.6, Cap.I, pet.1.2, pct.1.4 din Hotšrfirea
Guvemului 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in
perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
scolar 2017 — 2018, cu modificArile completšrile ulterioare;
Avind in vedere art. 129 alin.(7) lit.a din OUG nr. 57/2019, privind Codul
administrativ;
nr. 24849/19.08.2020, inregistratš la
AvAnd in vedere adresa Consiliului Judetean
primAria Belcesti sub nr.8794/19.08.2020;
-Referatul de aprobare initiat de primarul comunei Belcesti Constantin CiobšnitA,
inregistrat cu nr. 8969/21.08.2020;
- Raportul compartimentului de resot din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Belcesti, inregistrat sub nr. 8968/21.08.08.2020;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Belcesti;
in temeiul art. 139 art. 196, alin (I), litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ:
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizArii si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului $i
a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative, pentru anul scolar 2020 — 2021 in scolile din comuna Belcesti, judetul
Art.2 Prezenta hotšrire se va comunica prin grija secretarului general al UAT —
comuna Belcesti:
Institutiei Prefectului judetului lasi;
- Primarului comunei Belcesti;
▪ Consiliului Judetean lasi;
▪ Celor vizati in actul administrat'
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
SUHAN IULIAN GHEO GH

Prazenta IwltrArrJ fom adoigazi a 1(74)CCWC• pre.tcleoll“ an 139 chn OUG 57/7019
Nr tOldal conulicibr - I/
Nr acaal al consahalloi pezonti I !'
Nr. total N conahribr abtano a 0

Contrasemneazš pentru legalitate,
Secretar general UAT,
AANE1 Ecaterina

V011at
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ROMANIA
JUDETUL IASI
&ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIVOLARI

14 0 TA RAREA Nr. 102 /2020
pentru aprobarea neasumšrii responsabilitAtii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelorfacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pent•u
anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Bivolari. judetul lasi

Consiliul local al comunei Bivolari, judetul lagi, intrunit in sedinta ordinarš din 27.08.2020,
Avind in vedere:
Adresa Consiliului Judelean lasi nr.24849 din 19.08.2020, inregistratš la Primšria comunei
Bivolari la nr.2971/20.08.2020, prin care se solicitš adoptarea unei hotšniri cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilititii organizšrii
derulArii procedurilor de atribuire a
a
contractelor/acordurilor cadru pcntru achizitia produselor aferente programului
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru dendarea mAsurilor educative, pentru
anul $colar 2020-2021 la nivelul comunei Bivolari, judetul lasi;
Referatul inregistrat sub nr.3008 din 21.08.2020 a d-lui Teodorescu Dumitru-Liviu, primar
al comunei Bivolari, judetul lasi, in calitate de initiator al proiectului de hotšrAre inregistrat sub
nr.3010 din 21.08.2020;
Raportul de specialitate Inregistrat sub nr.3009 din 21.08.2020 al Compartimentului de
achizitii publicc din cadrul Primšriel comunei Bivolari;
Referatul de avizare favorabil al Comisiei pentru activitšti economico-financiare,
administrare domeniul public $i privat, muncii si protectie socialA, juridicš si de disciplinš, din cadrul
Consiliului local al comunei Bivolari, judetul lasi, inreg. la nr.3049 / 25.08.2020;
Prevederile din Hotšrarea Guvemului nr.640/2017, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš Iegislativš pentru elaborarea actelor
normative, cu modificArile si completšrile ulterioare;
Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia public, cu
modificArile completšrile ulterioare;
temeiul art. 129, alin. ( I), (2), lit. b) gi alin. (4), lit. d), an. 139, alin. (I), coroborat cu art.
5, lit. ce), precum si art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:
ART.1 — Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii $i derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a scrviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Bivolari, judetul lasi.

ART.2 — Se Insircineazi cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotšrari, primarul comunei
Bivolari, judetul lasi gi Compartimentul financiar contabil.
ART.3 — Secretarul comunei Bivolari, va comunica copii de pe prezenta, Institutiei
si adusš la cunostima populatiei prin afisare

Prefectului judetului lasi, Consiliului Judetean

Presedinte de sedintš,
i ca
Burdea
Adoptatš cu _12_ voturi / 12 consilieri prezemi
l consilier — absent motivat
Bivolari, 27.08.2020
Nr.102

s 1.1
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Contrasemneazš pentru legal itate,
Secretar general,
Cibotaru Lucrelia
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ROMANIA
JUDETUL IAS1
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIVOLARJ
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H 0 TA RAREA Nr. 102 /2020
pentru aprobarea neasumšrii responsabilitštii organizArii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
cont•actelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Bivolari, judetul

Consiliul local al comunci Bivoiari, judetul lasi. intrunit in sedinta ordinarš din 27.08.2020.
Avfind in vedere:
Adresa Consiliului Judelean lasi nr.24849 din 19.08.2020, bregistratš la Primšria comunei
Bivolari la nr.2971/20.08.2020, prin care se solicitš adoptarea unei hotšrfiri cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilitšlii organizšrii derulšrii procedurilor de atribuire a
si a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Bivolari, judetul lasi;
Referatul inregistrat sub nr.3008 din 21.08.2020 a d-lui Teodorescu Dumitru-Liviu, primar
al cotnunei Bivolari, judetul lasi, in calitate de initiator al proiectului de hotArAre inregistrat sub
nr.3010 din 21.08.2020;
Raportul de specialitate inregistrat sub nr.3009 din 21.08.2020 al Compartimentului de
achizitii publice din cadrul PrimAriel comunei Bivolari;
Referatul de avizare favorabil al Comisiei pentru activitšti economico-financiare,
administrare domeniul public si privat, muncš si protectie socialš, juridicA si de disciplinš, din cadrul
Consiliului local al comunei Bivolari, judetul lasi, inreg. la nr.3049 / 25.08.2020;
Prevederile din HotdrArea Guvemului nr.640/2017, cu modificšrile si completArile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš legislativš pentru elaborarea actelor
normative, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
Prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionalš In administratia public, cu
modificšrile si completšrile ulterioare;
in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art.
5, lit. ee), precum si art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:
ART.1 - Se aprobš neasumarea responsabilitšfil organizšrii si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor eadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021 la nivelul comunei Bivolari, judetul lasi.

ART.2 — Se insarcineazš cu ducerea la indepfinire a prezentei hotštiri, primarul comunei
Bivolari, judetul 1asi Compartimentul financiar contabil.
Secretarul comunei Bivolari, va comunica copii de pe prezenta, Institutlei
ART.3
Prefectului judetului lasi, Consiliului Judctean lasi $i adusš la cunostinta populatiei prin afisare
Presedinte dc sedintš,
Burdca Vasilica
Adoptatš eu _12_ voturi / 12 consilieri prezenti
1 consilier — absent motivat
Bivolari, 27.08.2020
Nr.102
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Contrasemneazš pentru legalitate,
Secretar general,
Cibotaru Lueretia
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ROMANIA
JUDETUL 1/41
PRIMARIA COMUNEI BRAESTI
TeUFax:0232/32030
contact(kprima riabraesti.ro

Nr.2404/19.08.2020

CATRE,
CONSILIULJUDETEAN
lJrmare adresei cu nr.24849/19.08.2020, vš comunicam alšturat Hotšrarea
C onsi 1 i ului Local Bršesti nr.52/14.06.2019,privind neasumarea responsabilitatii
UAT Comuna Brdesti, a organizarii si derularii proceduritor de atribuire a
contractelor acorduritor -cadru pentru achizitia produselor, precum si a
contracteloriacordurilor-cadru de prestare a serviciffor pentru derularea
masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada
2019-2023.

Cu respect,

Secretarj
Pohoatš Va entin

it i
p 1.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAI AL COMUNF.1 BRAESTI
Tel/Fax:0232/320300
c-mailtonlacuiiThrimariahraestiso

HOTARAREA Nr.52/2019
privind neasumarea responsabilitatii 1JAT Comuna Braesti, a organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurifor -cadru penfru
achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 2019-2023
Consilitol Lo•al al comunci Braesti. Judetul Iayi, intrunit in sedintil ordinarš la data de
1 4.06.20 1 9.con forn) d ispozit ici primarului nr.137/20 19:
Avand in vcdere:
expunerea de motive nr.1652/07.06.2019 a prionandui comunei t3ršesti. prin care prouttne
adoptarea unei hotarari de consiliu local privind neasumarea respomsabilitšiii orgarizšrii
si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor --cadru pentru
achizitionarea produselor aferent Prograonului pentru scoli al Romanici si al
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masudior
educative. la nivelul 11AT com. BrAesti pentru perioada 2020-2023:
Raportul de specialitatc nr.1653/07.06.2019 al serv iciului contabilitate din cadrui
aparatului de specialitate al primarului comunei Braesti:
adresa nr.11250/15.04.2019 a Consiliului Judetean lasi privind asumartaineasumarea
respomsabilitatii organizArii si derularii procedurilor de atribuire a contractelorlacordurilor
—cadru pentru achizitionarea pmduselor aferent Programului pentru scoli al Romanici si al
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularca masurilor
educative. la nivelul UAT com. Brfiesti pentru perioada 2019-2020.
prevedcrile H.G nr.640/2017 pentru aprobarca Prograonului pentru Scoli •l Romanici in
perioada 2017-2023 si pentru mabilirea bugetului pentru implimentarea acestuia in anul
scolar 2017-2018. modificata si completatš prin dispozitiile 11.G nr.52/2019:
prevederile art.l. pct.12. alin.6. prevederile pct.1.4 din cap.l al anexei 6 coroborat cu
prevederile an.111 din 1-1.0 nr.52/2019 privind modificarea si completarca 1 lotararii
Guvemului nr.640/2017 pentru apmbarea Programului pentru Scoli al Romaniei in
perioada 2017-2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru implimentarea acestuia in anul
scolar 2017-2018, potrivit cišruia „Prin exceplie de la prevcderile pct.1.4 din cap. 1 al
anexei nr.6 ..Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre
consiliile judetene $i consiile
la Hotararea Ouvernultti nr.64012017. modifteata xi
republicata.
dispozitille Legii nr.98/2016 privind achizitille publice. cu modificarile si completarile
ulterioare:

dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elahorarea
actelor normative:
av iitt I favorahl I nr. I 655/07.06.2019 al Cotnisici de special itate pentru programe de
Lleneoltare economico- sociale. hueei. linanate. administrarea domeniului puhlic pr:v.;u al
comunei, privatizare. agricultura• urbanisin, gospodarire comunala, protetia mediului.
servicii si cotnert;
favorahil nr.I 655/07.06.2019 al Comisiei de specialitate pent•u invatantint• sanal•te.
cullura, protectie sociala.acitivitati sponive si agrement:
avizul favorabil nr.I655/07.06.20 I 9 al Comisici de specialitete pentru administratic puhiicc
locala. juridica. apararca ordinei si linistei publiccscspectarea droturilor si :ibertadlor
cetatenesti:
in temeitil art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administratia publica localA.
republicata• cu modificarile si completšrile ultcrioare:

HOTARA$TE:
Art.(1). Consiliul kx.:al al comunei Braesti. judelul lasi, hotaraste neasumarca
responsabilitatii organizfirli si derularii proccdurilor de atribuire a contracteloriacordurilor- cdru
pentru achizitia produselor. precum si a contractclor/acordurilor- cadru de prestare a servicii10.pentru derularea masurilor educative, aferente l'rogramului pentru scoli al Romaniei in perioada
septembrie 2019 —iunie 2023 urmand ca acestea atributii sa fie derulate pentru comuna 13raesti
prin iniermediul Consiliolui judelean lasi.
Art.(2). Cu duccrea la indeplinirea a prezenici hotarari se insarcineazš primarul comunzi
Bršesti, prin hiroul contahilitate din cadrul aparatului de spccialitate.
Art.(3). Secreiarul comunei Braesti. va inainta copii de pe prezenta:
Institutici Prefectului Judeptlui lasi. pentru control si legalitate:
Primarului comunei Braesti:
Serviciului contabilitate:
Afisata publi
Data astšzi: 14.06.2019

Pr esedi
Con
Popes

•

Avizat le alitate.
Ses ar.
Pohoalp\ii 'afentin
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JUDETUL IASI
COMUNA BUTEA
CONSILIUL LOCAL BUTEA
Hotarfirea nr.86
privind neasumarea responsabilitatii organizarii $i derularil procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizilia produselor aferente Programului pentru $coli al
Romfiniei §i a contractelor/acordurilor- eadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, la nivelul comunei Butea, judebil Ia.si, pentru anul 2020 - 2021

Consiliul Local al comunei Butea, judetul lasi, intrunit in sedinti extraordinarš de lucru
pe data de 18 septembrie 2020, avfind in vedere :
- Proiectul de hotirare initiat de d-1 Anti Anton, primarul ctununei Butea, judetul lasi;
- Adresa nr.I0012/2020, primita de la Consiliul Judetean lasi, prin care se solicit HotarArea
Consiliului Local privind asumarea/neasumarea responsabilitštii organizšril derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizilia produselor aferente
programului a contracteloilacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
inasurilor educative, pentru anul scolar 2020 - 2021;
- Hotšrarea Guvemului nr.64012017, pentru aprobarea Programului pentru $coli al Romaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2017-2018, cu modificarile si completšrile ulterioare;
- dispozitille art. 120 si art. 121 alin. (I) si (2) din Constitutia Romfiniei, republicata;
prevederile art. 3 si art.4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatš prin Legea nr. 199/1997;
- dispozitiile art.7, alin.(2) din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicata cu modificšrile
completArile ulterioare ;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al Comunei Butea,
inregistrat sub nr.151115.09.2020
judetul
1n temeiul dispozitiilor art.105, art.106, alin.(3), art.129, alin.(1), alin.(7), lit.„a„ alin.(14),
art.196, alin.(1), lit.„a„ din OUG nr.57/2019, Codul administrativ,
Hutiriste.:
Art.1. Consiliul Local al Comunei Butea, judetul lasi nu avrobš asumarea
responsabilitštii organizirii si derulirii procedurilor de atribuire a contracteloriacordurilor
- cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru $coli al Romfiniei si a
contractelor/acordurilor -cadru de prestarc a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la
nivelul comunei Butea, judetul lasi, in conditiile legii, pentru anul 2020 - 2021.
Art.2 Orice persoanš care se considera vfitamatli intr-un drept al sfiu ori intr-un interes legitim,
prin prezentul act administrativ se poate adresa instantei de contencios administrativ a judemlui

Art.3 Seerctarul general al comunei Butea, Judetul lagi va comunica prezenta hotarfire : d-lui
Anti Anton, primarul Comunei Butea, Judetul lasi, Institutiei Prefectului Judemlui lasi, pentru
controlul legalitatii, compartimentului financiar - contabil, un exemplar il va afip in Monitorul
Oficial Local si la avizierul institutiei, iar un exemplar il va atasa la dosarul special de sedintil.
,

resedinte de sedinti,
IRLEANU ULIAN

• nn'tfro
v.‘

Data : 18.09.2020
Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar general de comunš,
Bilšueš Marius

fost aprobata cu un numir de 8 voturi pentru dc catre cei 8 consilieri locali pre7enti
un post de consilier local declarat vacant
in momentul deliberarii din total 12 in functie
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COMUNA CEPLENITA
CUI 4541246
Tel: 0232/730110; Tel/fax: 0232/730840
Site: www.nrimariaceplenita.ro
E-mail: contact@primariaceplenita.ro
NR. 3689 /04.09.2020
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CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

`.Sr

-

•
to.:0

Prin prezenta ršspundem adresei dumneavoastrš nr. 24849/19.08.2020
inregistratš cu numšrul de mai sus 1n data de 21.08.2020 §i vš inaintArn hotšrfirea
Consiliului local Ceplenita nr. 108 emisš in cadrul §edintei ordinare a Consiliului local
Ceplenita din 04.09.2020 cu privire la organizarea §i derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente programului pentru derularea mšsurilor
educative pentru anul §colar 2020-2021.

Cu deose ' stimš §i respect,
.?-z)
,
A

ROMAN1A
JUDETUL 1A$1
CONSILIUL LOCAL CEPLENITA
HOTARAREA NR. 108 din 04.09.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizArii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente programului pentru derularea mšsurilor
educative pentru anul scolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Ceplenita, judetul Iš§i ,
Avfind in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Ceplenita, Inregistrat la nr. 3961 /03.09.2020, prin
care se aratš necesar emiterea unei hotšrfiri privind neasumarea responsabilitAtii organizšrii $i
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente programului
pentru derularea mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021,
privind responsabilitatea
- adresa nr. 24849/19.08.2020 din partea Consiliului Judetean
derulšrii Programul pentru scoli al Romfiniei la nivelul scolilor din comuna Ceplenita pentru anul
scolar 2020-2021,
- proiectul de hotAršre cu privire la aprobarea propunerii mai sus-mentionate Inregistrat la
nr. 110/21.08.2020 , proiect Intocmit de primarul Comunei Ceplenita in temeiul art. 136, al. (1)(3) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.7.2019,
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ceplenita nr. 3962/03.09.2020,
avind in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionalš in
administratia publicš,
In temeiul art. 129 alin.(2) lit. b) , coroborat cu art. 139 din Codul administrativ aprobat
prin OUG nr. 57/03.07.2019,
HOTARASTE:
derulšrii procedurilor de
Art.I Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizArii
atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente programului pentru derularea
mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2 Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotArfiri revine primarului.
Art.3 Prezenta hotšrfire va fi adusš la cunostintš publicš prin afisare la sediul Primšriei, in
satele componente, va fi comunicatš compartimentului contabilitate va fi transmisš Prefecturii
la.si pentru control si legalitate.
Datš astAzi, 04 septembrie 2020
DINTE DE SEDINTA,
ELENA
Contrasempen legalitate,
Secr tar general,
Ge ina Pislariu
\C„14.2%).
/1-11JN•
in sedima ordinarš din data de 04.09.2020
Cu un numšr de 12 voturi din numirul total de 12 consilieri tin functie , 12 prezenti,1 vacant

ROMINIA
JUDETUL 1A$1
COMUNA CEPLEN1TA
CUI 4541246
Tel: 0232/730110; Tel/fax: 0232/730840
Site: www.primariaceplenitaso
E-mail: contact@primariaceplenitaso
NR. 3689 /04.09.2020

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Prin prezenta easpundem adresei dumneavoastrš nr. 24849/19.08.2020
inregistratš cu numšrul de mai sus in data de 21.08.2020 si vš inaintšm hotArdrea
Consiliului local Ceplenita nr. 108 emisd in cadrul sedintei ordina•e a Consiliului local
Ceplenita din 04.09.2020 cu privire la organizarea Si derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente programului pentru derularea mAsurilor
educative pentru anul scolar 2020-2021.

Cu deosebitš stimš $i respect,
PRIMAR,
LAIU DUMITRU

/ §ECRETAR GENERAL ,
GEANINA PISLARTU
f\i7

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL CEPLENITA
HOTARAREA NR. 108 din 04.09.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente programului pentru derularea m5surilor
educative pentru anul scolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Ceplenita, judetul
,
Avind 1n vederc:
- referatul de aprobare al primarului comunei Ceplenita, inregistrat la nr. 3961 /03.09.2020, prin
care se aratA necesar emiterea unei hotarfiri privind neasumarea responsabilitštii organizArii si
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente programului
pentru derularea m5surilor educative pentru anul scolar 2020-2021,
- adresa nr. 24849/19.08.2020 din partea Consiliului Judetean Ta§i privind responsabilitatea
rierulArii Programul pentru scoli al RomAniei la nivelul scolilor din comuna Ceplenita pentru anul
i colar 2020-2021,
- proiectul dc hotšrfire cu privire la aprobarea propunerii mai sus-mentionate inregistrat la
nr. 110/21.08.2020 , proiect Intocmit de primarul Comunei Ceplenita in temeiul art. 136, al. (1)(3) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.7.2019,
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ceplenita nr. 3962/03.09.2020,
avAnd in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionalš in
administratia publicš,
in temeitil art. 129 a1in.(2) lit. b) , coroborat cu art. 139 din Codul administrativ aprobat
prin OUG nr. 57/03.07.2019,
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii procedurilor de
atribuire a contractelor pentru achizitia produsclor aferente programului pentru derularea
mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2 Ducerea la Indeplinire a prevederilor prezentei hotšrfiri revine primarului.
Art.3 Prezenta hotšrAre va fi adusš la cunostintA publicš prin afisare la sediul PrimAriei, in
satele componentc, va fi comunicatš compartimentului contabilitate $i va fi transmisš Prefecturii
lasi pentru control si legalitate.
DatA astAzi, 04 septembrie 2020
PRESEDINTE DE SED1NTA,
DELEAT ELENA
Contrasemneazš pentru legalitate,
\ Secrfitar general,
Ginina Pislariu

Adoptata in pdinta ordinara din data de 04.09.2020
Cu un numšr de 12 voturi din numšrul total de 12 consilieri In functie , 12 prezenti,1 vacant

PRIMARIA COMUNEI CIOHORANI
Sat Ciohorani, comuna Ciohoršni, judetul la§i, cod po§tal 707326
Telefon: 0232/730045; Fax: 0232/765534
E-mail: primaria dohoraniArahoo.com
Nr. 2815 din 01.09. 2020
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C ►TRE,

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Urmare a adresei dvs. nr.24849 din 19.08.2020, vš inaintšm alkurat HotšrArea
Consiliului Local al comunei Ciohoršini, nr. 57/ 28.08.2020 privind neasumarea
organizšrii si derulArii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia
produselor $i a contractelor pentru derularea mAsurilor educative prevšzute in
cadrul Programului pentru scoli al Romfiniei, in anul scolar 2020-2021.
Cu deosebitd consideratie,

Primar,
Sirnion Ticu

,e

Secretar general,
Albu C tian

AC//AC
Ex.2
D.

ROMANIA
JUDETUL 1A$1
COMUNA CIOHORANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR.57
din 28.08.2020
privind neasumarea organizšrii $i derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru
achizitia produselor si a contractelor pentru derularea mšsurilor educative previzute in
cadrul Programului pentru scoli al Romfiniei, in anul $cola r 2020-2021

Consiliul Local al comunci Ciohoršni, judetul Iagi, intrunit in sedinta ordinarš din data de
28.08.2020;
Aviind in vcdere proiectul de hotšrAre, inregistrat sub nr. 57 din 20.08.2020 cu privire la
neasumarea organizfirii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia
produselor $i a contractelor pentru derularea mšsurilor educative prevšzute in cadrul Programului
pentru scoli al Rominiei, in anul scolar 2020-2021, initiat de primarul comunei Ciohorfini:
Avindin vedere referatul de aprobare a proiectului de hotarlre, Mregistrat sub nr.358 din
20.08.2020, intocmit de primarul comunei Ciohoršni;
Avind in vedere raportul compartimentului de resort din cadtul aparatului de specialitate al
primatului, inregistrat sub nr.359 din 20.08.2020;
Adresa Consiliului Judetean Iasi nr.24849 din 19.08.2020 cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilitštii organizilrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor cadu pentru achizitia produselor aferente programului si a
contactelonracordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021;
Avind in vedere prevederile art.1 alin.4 din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participšrii
Rominiei la Programul pentru $coli al Uniunii Europene;
Avfind in vedere prevederile H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli
al Rominici in perioada 2017 - 2023 pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia
in anul $colar 2017 — 2018, modificatš si completatš;
AvSnd in vedere avizul Comisiei juridice si de disciplinš, amenajarea teritoriului $i
urbanism, inregistrat sub nr.364 21.08.2020;
Avind in vedere avizul Comisici invštšmint, sšnštate, familie, activitšti social culturale,
culte, muncš $i protectie socialš protectie copii tineret $i sport, inregistrat sub nr.366 din
21.08.2020;
in conformitate cu prevederile an.129 alin. 2 lit. d si alin. 7 lit. p din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul civil;
in temeiul prevederilor art. 139 alin.1 si art.196 alin. lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTARA$TE:

Consiliul Local al comunei Ciohor5ni, nu isi asumš responsabilitatea organizšrii
si derulirii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produsclor si a contractelor
pentru derularea mšsurilor educative prevšzute in cadrul Programului pentru scoli al Itominiei,
pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2. (1) Prezenra hotšršre se va comunica:
a) Primarului comunci CiohorAni ;
b) Consiliului Judetean lasi ;
c) Institutiei Prefectului - Judetul lasi;
(2) - Prezenta hotfirfire va fi adusš la cunostintš public5.
—

-

PRESEDINT
CONSILIER

DINTA
VICTOR
Contrasemncazi pemnyfegalii e
Secretar gearal,
Albu ri,tian

PRIMARIA COMUNEI CIOHORANI

I
(

Sat Ciohorani, comuna Ciohorani, judetul lasi, cod postal 707326 1
Telefon: 0232/730045; Fax: 0232/76553 4
rimarid ciolut ana ahoo-com
E-mail: a------S-----Nr. 2815 din 01.09. 2020

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Hotšrarea
Urmare a adresei dvs. nr.24849 din 19.08.2020, va inaintan alaurat
neasumarea
Consiliului Local al comunei CiohorAni, nr. 57/ 28.08.2020 privind
organizaii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia
produselor si a contractelor pentru derularea mšsurilor educative prevšzute in
cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2020-2021.
Cu deosebitel consideratie,

Primar,
Sirnion Ticu

AC

Secretar general,
Albu Cristian

ROMAN1A
JUDETUL 1A$1
COMUNA CIOHORAN1
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR.57
din 28.08.2020
privind neasumarea organizšrii $i derulirii procedurilor de atribuire a contractelor pentru
achizitia produselor $i a contractelor pentru derularea misurilor cducative previzute in
cadrul Programultd pentru scoli al Romfiniei, in anul scolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Ciohoršni, judetul la$1, intninit in sedinta ordinarš din data de
28.08.2020;
AvAnd in vedere proiectul de hotšrfire, ihregistrat sub nr. 57 din 20.08.2020 cu privire la
neasumarea organizšrii $i derularii procedurilor de anibuire a contractelor pentru achizitia
produselor $1 a contractelor pentru derularea mšsurilor educative prevšzute in cadrul Programului
pentm scoli al Romaniei, in anul scolar 2020-2021, initiat de primarul comunei CiohorAni:
vedere referatul de aprobare a proiectului de hotarfire. inregistrat sub n•.358 din
Avind in
20.08.2020, intocinit de primarul comunei CiohorAni;
Avind in vedere raportul comparthnentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub n•.359 din 20.08.2020;
Adresa Consiliului Judetean lasi nr.24849 din 19.08.2020 cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilitštii organizarii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor cadu pentru achizitia produselor aferente programului si a
contactelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021;
ro.13/2017 privind aprobarea participšrii
AvAnd in vedere prevederile art.1 alin.4 din O.G.
Rominiei la Programul pentru $coli al Uniunii Europene;
Avind in vedere prevederile H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli
Rominiei in perioada 2017 - 2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia
al .
in anul $colar 2017 — 2018, modificatš si completatš;
gi
Avfind in vederc avizul Comisiei juridice Si de disciplinš, amenajarea teritoriului
urbanism, inregistrat sub nr.364 21.08.2020:
Avind in vedere avizul Comisiei InvštAmAnt, sAnštate, familie, activitšti social culturale,
culte, muncš $i protectie social5 protectie copii tineret $1 sport, inregistrat sub nr.366 din
21.08.2020;
in confortnitate_ cu prevederile art.129 alin. 2 lit. d $i alin. 7 lit. p din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul civil;
In temeiul prevederilor an. 139 alin.l si art.196 alin. lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTARATE:

Consiliul Local ai comunei Ciohoršni, nu isi asumš responsabilitatea organizarii
si a contractelor
Art.1. —
si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor
pentru derularea masurilor educative prevSzute in cadruf Programului pentru scoli al Romšniei,
pcnuu anul scolar 2020-2021.
Art.2. ( I ) - Prezenta hotšršre se va comunica:
a) Primarului comunei Cšohoršni ;
lasi ;
b) Consiliului Judetean
lnstiruliei
Prefectului
- Judewl lasi:
c)
(2) - Prezenta hotšrare va fl adusš la cunostintš publicš.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL, Nurli VICTOR
L

Contrasemneazš pentru fegalit e
Secrety general.
Albu Cristian
1
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ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI CIORTE$T1

JUDETUL 1A$1

Adresa• Loc. Ciortesti, jud. lasr, Cod pofta1: 707075,
tel/fax: 0232/320800, e-mail: primariaciortestitiyahoo.com
Nr.4860/12.08.2020

1

Ceitre,
Consiliul Judefean lasi

1,1 ‘ 1.1v.

' 1L 1•
1
0 . OtTr

eti»

Avcind in vedere lipsa de personal din cadrul UAT Ciortesti, vci rugaM
espectuos sš includeti Comuna Ciortesti in Programul pentru $coli
Romšniei pentru derularea masurilor educative in anul scolar 2020-2021, prin
care Consiliul Judetean la.yi realizez6 organizarea yi derularea procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al Romciniei fi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea maisurilor educative in anul ycolar 20202021.
Menlionšm ca vom transmite Hotararea Consiliului Local Ciortesti
privind neasumarea responsabilitcitii organizeirii yi deruleirii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
acontractelorlacordurilor-cadru de prestare a servicidor pentru derularea
mcisurilor educative, aferente programului, in anul scolar 2020-2021.
Cu Stimš,

PRIMAR,
Apostol Alina

tolabiu

2

JUDEPL
CONSIUUL LOCAL AL COWIUME1 CIOIMUF13.:•

qUe. 2020
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HOTARAREA nr.59
privind neasumarea responsabilitatii organizdrii Si deruldrii procedurilor de atribuirea
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru $coli al
Rorndniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mcisurilor
educative, la nivelul comunei Ciortesti in anul scolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Ciortesti, judetul lasi
intrunit Pn feditija ordinard din data de 27 august 2020
Aveind bz vedere referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Ciortesri in calitate de
inittator al proiectului de hotardre;
Avtind tn vedere Raportul Compartimentul de Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ciortesti;
Avand in vedere referatele Comisiilor de specialitate a Consililui Local privind avizarea in totalitate
a proiectului de hotarare;
Avtind in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ciortesti:
Avand in vedere adresa nr.24849/19.08.2020 Consiliului Judetean lasi;
Avtind in vedere dispozijiile Hotarcirii Guvernului nr.559/31 iulie 2019 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru $coli al Romdniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar
2019-2020 precum si peraru modificarea si completarea Hotardrii Guvernului nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru $coli al Romdniei in perioada 2017-2023 pentru stabilirea bugetztlui in
anul scolar 2019-2020, modificatd •i compleuad prin dispozijiile Hotardrii Guvernului nr. 52/2019.
Avcind in vedere dispozitiile Legii nr.55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Ouvernului nr. 13/2017
al Uniunii Europene;
privind aprobarea participarii Rominiei la Programul pentru
Avcind in vedere dispozijide Legii nr.98/2016 privind achizijiile publice, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.
Avtind in vedere dispoziffie Legii nr24/2000 privind normele de tehnicd legislativa pentru
elaborarea actelor normative;
in temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.c0, art.139.alin. 1 din Ordonanta de Urgentd nr.57 din 03
iulie 2019, privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Artl Se aproba neasumarea responsabilitdlli organizdrii si deruMrii procedurilor de atribuire a
contractelorlacorchwilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru $coli al Romeiniei
a contractelorlacordurilor-cadru de pres(are a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, Comunei
Ciortesti, judetul Ia,si in anul scolar 2020 — 2021.
prezentei hotarari.
Art.2 Primarul comunei Ciortesti va duce la indeplinire prevederile
Art3 La data aprobdrii prezentei hotardri se abrogd orice alte prevederi corarare.
Art.4 Prevederile prezentei hotarari se aduc la cunostiinta publica prin afisare si se comunica in
scris, Institutiel Prefectului, jud Iasi, Consiliul Judetean lasi, Primarulut comunei Ciortesti. Compartiment
financiar-contabil Primaria Comunei Ciortesti, mass media locald.
Ciortesti, 27 august 2020

1

.e

Contrasemneazd,
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COMUNA CIUREA
JUDETUL 1A$1
Satul Ciurea, comuna Ciurea, judetul Iaqi
Fax- 0232/296170; Telefon- 0232/296260
www.comunaciurea.ro

Nr.

‘0,

4460

/25.08.2020

*-3-Tho•
CATRE,
0
4:f 3 ' CONSILIUL JUDETEAN IAS1
`._.

Urmare a adresei dumneavoastra inregistrata sub nr. 24849 din 19.08.2020, prin
care ne solicitati sa procedam la adoptarea unei hotarari prin care autoritatile
locale isi asuma sau nu responsabilitatea organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli
al Romaniei, raspundem acestei solicitari si va inaintam alaturat Hotararea
Consiliului Local Ciurea nr. 88 adoptata in sedinta ordinara din 20.08.2020 prin care
autoritatile locale din Comuna Ciurea nu si-au asumat aceasta responsabilitate.
Cu stima,

PRIMAR,
CATAL

SECRETAR G
MONICA HU NU

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CIUREA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 88 din 20.08.2020
Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si dcrularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
Scoli al Romanici si a contractelor/acordurilor cadru de prestarc a serviciilor pentru
derularea masurilor cducative, la nivelul comunei Ciurea

Consiliul Local al comunei Ciurea, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara de astazi
20.08.2020, convocata prin Dispozitia Primarului comunei nr. 672 din 14.08.2020;
Avand in vedere solicitarea domnului primar al comunei de suplimentare a ordinii de zi
cu acest proiect de hotarare, ale caror discutii nu pot fi amanate pana la o sedinta ulterioara si
tinand cont de aprobarea unanim exprimata de membrii Consiliului Local Ciurea, in acest sens;
Avand in vedere Referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 270 din 20.08.2020 intocmit de
catre domnul Primar Lupu Catalin prin care solicita aprobare pentru asumarea/neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia
produselor specificate in Programul pentru scoli, pentru anul scolar 2020-2021;
Avand in vedere Raportul compartimentului de resort, inregistrat sub nr. 271 din 20.08.2020
intocmit de catre doamna Gheorghiu Cristina - numita in functia publica de consilier in cadrul
Serviciului financiar-contabilitate si desemnata prin Dispozitia Primarului comunei Ciurea drept
persoana responsabila cu implemnetarea acestui program;
Avand in vedere Proiectul de hotarare intocmit in acest sens si inregistrat sub nr. 71 din
20.08.2020;
Avand in vedere prevederile HG nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru scoli
al Romaniei in perioada 2017-2023 ;
Avand in vedere prevederile HG nr. 52/2019 pentru modificarea si completarea HG nr.
640/2017 pentru aprobarea programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru acordarea ajutorului financiar
FEGA in cadrul Programului pentru Scoli al Romaniei;
Avand in vedere prevederile OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru Scoli al Uniunii Europene, completata si modificata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si
completata;
Avand in vedere prevederile Normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publ ice;
Avand in vedere Avizul favorabil exprimat de catre comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local Ciurea si inregistrat sub nr. 273 din 20.08.2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, completata
si modificata;

Avand in vedere prevederile art 129 alin 2 lit d coroborat cu prevederile alin 7, lit a,
aceluiasi articol din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
ln temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. — Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, la nivelul Comunei Ciurea, judetul Iasi, in conditiile legii, pentru anul scolar
2020-2021.
Art 2 — Primarul comunei Ciurea - domnul Lupu Catalin se imputerniceste sa duca la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. - Secretarul general al comunei va comunica in termen legal copii ale prezentei hotarari
Institutiei Prefectului judetul Iasi pentru controlul legalitatii, o va aduce la cunostinta primarului,
Serviciului financiar-contabilitate, Compartimentului juridic si achizitii publice din Primaria Ciurea
si o va afisa in locuri publice.

PRESEDINTE Dt ŠETPINTA,
CONSILIER LOCA1L,.,
BRUMAION

Contrasemneaza pentr legalitate,
SECRETAR GEN RAL,
HUTANU M CA

2

Ji3DERIL !ASI
CONSII.WL JUDETEAN
P.E.OISTRA1
1.tinu

kt•
-1,,P• • •

ROMANIA
CONSILIUL LOCAI, AL COMUNEI COARNELE CAPREI
JUDETULIA$1
HO TARAREA NR.
(privind neasumarca rcsponsabilitatii derularii Programului pcntru scoli al Romaniei pcntru anul scolar 2020•2021)

Consiliul Local al comunci COARNELE CAPREL judetul Iasi;
Avand in vedere:

- adresa nr.24849 din 19-08-2020 inaintatš dc Consiliul Judetean Iasi prin care solicitš
adoptarea unei hotšrfiri cu privire la neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative;
-referatul intocmit de doamnei Viceprimar Grigorescu Zoita nr.3499 din 26-08-2020 prin
care precize-azš cš pentru anul $colar 2020 —2021, consiliul local nu poate
asume
responsabilitatea organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, respectiv Programul 1n scoli;
- proiectul de hotšrfire nr.3498 din 26.08.2020, iniµat de domnul primar Grigoras
Constantin conform Ordonantei de Urgenta nr. 57/3 -07 - 2019 privind Codul adimistrativ;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Coarnele
Caprei inregistrat la nr. 3500/26-08-2020;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparent decizionala in adimistratia publica,
republicata.
ln temeiul art.196 alin.1 litera "a" :din Ordonanta de Urgenta nr. 57/3-07-2019 privind
Codul adimistrativ,

HOTARASTE:
Art.1— Pentru anul scolar 2020 — 2021, Consiliul Local Coarnele Caprei nu
noate sd-si

asume resnonsabilitatea organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor de
prestare a serviciilor pentru derularea mšsUrilor educative, respective Programul pentru scoli al
Romfiniei.
Art.2 - Secretarul va transmite prevederile acestei hotdrdri, Prefecturii Judetului
Directia Controlul LegalitAtii Actelor si Contencios Administrativ, o copie va fi afi$atš la locuri
publice pentru aducerea la cuno$tinta celor intettsati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
Cirja Mihai

Ct—

COntrasemneaza\
SECRETAR,
Gheorghita Constantin \

AdoptatA in aedinta din data de 31-08 72020
Cu un numAr de 13 voturi din numArtil total de 13 consilieri fn functie

02 510

ROMANIA
JUDETUL IAS1
CONSILIUL LOCAL COMARNA

;

2(22,0
H 0 T - RA4 .12A nr.

Din

10/9

privind ASUN1AR•A in decursu I anului scolar 2018-2019 si NEASUMAREA iu
decursul anilor scolari 2019-2023 a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli
al Romaniei la nivelul comunei Comarna, judetul lasi
CONSIMUL/LKAL AL COIMUNE1 COMARNA, JUDETUL IAS1, intrunit in sedinta de lucru in
data de

ve.04.40(f
Avand in vedere:

3r

Expunerea de motive a primarului nr. 23p iQP/IP
Avand in vedere proicctul de hotarare nr.
.
2A/0
Avizul comisiei de apecialitate a Consiliul Local
dispozitiile art.1 alin (4) si (5) ale O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participarii
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene
➢ Adresa nr. 5746/25.02.2019 inregistrata la sediul Primariei Comarna sub
nr.1239/25.02.2019 cu privire la ASUMAREA/NEASUMAREA responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative.
➢ Ghidul Solicitantului privind acordarea ajutorului financiar FEGA in cadrul
programului pentru scoli al Romaniei, Editia a-11-a cod AlP1-PPS.
➢ Prevederile art.36. alin.2, lit.d,alin.6 lit. a, punctual 16 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, actualizata.
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind norrnele de tehnica
legislative la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
In temeiul art.39 alin 1, art.45 alin. 1 si art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, actualizata.
➢
➢
➢
➢

HOTARASTE

ASUMAREA. in decursul anului scolar 201R-2019 a responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitionarea
produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei la nivelul comunei Comarna,
judetul lasi.
Art.2 Se aproba NEASUMAREA in decursul anilor seolari 2019-2023 a responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitionarca
produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei la nivelul comunei Comarna,
judetul šasi.
Art.3. Cu aduccre la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei Comama.
Art. I. Se aproba

Art. 4.

Secrctanil Comunei Comama judetul lasi, va comunica copie de pe prezenta

unnatoarelor:
▪Institutiei Prefectuluijudetului lasi pentru control si legalitat;
• primarului Comunei Comama,
-Consiliul Judetean lasi;
-se va publica pentru luare la cunostinta puhlica.

Aceasta hotarare a fost adoyewle catre CONS1LIUL LOCAL COMARNA in sedinta de
142 • D
9 cu respectarea prevederilor art.45 alin. 1 din Legea
lucru in data de
nr.215/20001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de
voturi impotriva din
abtineri si
voturi pentru,
consilieri
locali
prezenti.
numarul total de 15 consilieri locali in functie si
,

presedinte

d

Vi• de legalitate,
Secretarul C un Com na
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTE$T1, JUD. 1A$1
ADOPTA PREZENTA HOTARARE:
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ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI COSTE5TI
JUDETUL IA51

SEV.
0 3. S EP 2020

telefon / fax 0232-722106
e-mail: ad.primariacostesti@gmail.com

Nr. 3870 din 27.08.2020

D6i4
rekks -10

_Get

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

613

in conformitate cu prevederile art. 197, alin. 4, din O U G nr. 57/2019 privind Codu!
administrativ, vš inaintšm alšturat Hotšršrea Consiliului Local Comuna Costefli, jud. lasi, cu numšrul

59, adoptatš in sedin0 ordinarš din data de 27.08.2020.

HOT:kRAREA NR. 59 din 27.08.2020 cu privire la neasumarea responsabilititii
organizšrii si derulirii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Rominiel §i a contracteloriacordurilorcadru de prestare a seniciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 20202021, la nivebd Comunei Costesti, judetul la§i

Hotšršrea a fost adoptatš in sedinta publica ordinan in data de 27.08.2020 cu un numar de 11

voturi "pentru"; 0 voturi"impotriva"; 0 voturi "abtineri"cu participarea a 11 consilieri locali prezenti,
dintr-un numar de 11 consilieri in functie.

Cu stima!

Primar,
i
,Doaca Aurel

.

f i/r.

Secret
al U A Tco

Crivn

ral
ostesti
Co el

CO1VIUNA COSTESTI
JIMETUL IASI
CONSILIUL LOCAL
Telefon / Fax 0232-722106
e•mail: ad.onmariacostesti@gmaitcom

HOTAFUREA NR. 59 din 27.08.2020
cu privire la neasumarea responsabilitštii organizirii si derulirii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli
al Rominiei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
misurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul Comunei Costesti, judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Costesti, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.08.2020, la
care sunt prezenti un numir de 11 consilieri locali clin 11 In funclie
AVAND IN VEDERE:

-Proiectul de hotarare nr. 571/PH din 19.08.2020 cu privire la neasumarea responsabilitštii
organizšrii $i derul5rii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru scoli al Romšniei si a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mšsi educative, pentru anul sco!ar 2020-2021, la nivelul
Comunei Costeni, judetul lasi;
-Adresa nr 24849 din 19.08.2020 emis5 de Consiliul Judetean lasi $i inregistratš la U A T
Comuna Costesti, jud.

cu nr. 3710 din 19.08.2020;

-Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 572/PH din 19.08.2020; intocmit de cštre primarul
comunei Coste$ti, judetul lasi, in calitate de initiator;
-Raportul de specialitate intocmit de consilierul achizitii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Coste$ti, jud. lasi, inregistrat sub nr. 574/PH din 19.08.2020;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Costesti, inregistrate sub nr. 602/PH din 27.08.2020 (aviz Comisia pentru agricultura, protectia
mediului, gospodarire comunala si amenajarea teritoriului (urbanism-constructii)), nr. 603/PH din
27.08.2020 (aviz Comisia economico — socialš, buget-finante, taxe si impozite, administrarea
domeniului public si privat al comunei, programe de dezvoltare) $i nr. 604/PH din 27.08.2020 (aviz
Comisia juridic5, protectie socialš, disciplinš, invštšmšnt, sšnštate, culte, culturš, turism.);
-Hotšrarea CJ. la$i nr. 75 din 12.04.2019, privind repartizarea, pentru anul 2019, pe unitštile
administrativ-teritoriale din jud. la$1, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adšugatš pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor destinate finantšrii Programului pentru
$coli al Romšniei, in perioada ianuarie-iunie 2019, a anului scolar 2018-2019 estimšrile pentru anii
2020-2022;
-Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice publicatš in M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016;

ART.2. Cu ducere la indeplinirea prevederilor prezentei hotšršri se insšrcineazš, personalul
cu atributii in domeniul achizijiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Costesti, jud. lasi.

ART. 3. Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Costesti, jud. lasi, va
face public continutul prezentei hotarari prin procedura afisarii si va inainta cite un exemplar al
acesteia, Compartimentului achiyitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Costesti, jud lasi, Consiliului Judetean lasi, primarului comunei Costesti, jud. lasi, precum si
Institutiei Prefectului Judetului lasi.

PresedInte sedinta
Consther local
Ipate Glcd

Contrasemneazd pentru legalitate
Secretorgeneral al U A T
Comuna Costestyud lasi
Crfsmdriuc Costel

llotirirea a fost adoptatš in sedinla publica ordinara io data de 27.08.2020 cu un aumar de 11 voturt
“pentru"; 0 voturi"impotriva"; 0 voturi "ablitterrcu participarea a 11 consilieri locali prezenti, dintr-un numar
de 11 consilieri in functie.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA COSTULENI
Loc. Costuleni, Com. Costuleni, jud. lasi
Telefon: 0232-291600, fax: 0232-291600
e-mail: primariacostuleni@yahoo.com

Nr. 4503 /2.09.2020

CAtre,
CONSILIUL JUDETEAN 1,4$1

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 24849/19.08.2020 vA comunicim
tioarArea nr. 53/27.08.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni cu privire la
neasumarea responsabiliatii organizArii si deruarii procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor —cadru pentru achizitia produselor aferente Programului 1n seoli
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor
educative la nivelul comunei Costuleni pentru anul scolar 2020-202 I .

461 atc_

-PRIC/NAI

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA COSTULENI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNE1 COSTULEN1

HOTARAREA NR. , š

eš

Din 27.08.2020
Cu privire la nensumarca responsabilititii organizarli si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/ncordurilor-cadru pentru achizitia pmduselor aferente Programului 1n scoli $i a
contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a scrviciilor pentru derularen misurilor educative la
nivelul comunei Costuleni pentru anul scolar 2020-2021

Avlind in vedere:
- prevederile pct. 1.4., 1.5. si 1.6 din cap. 1 al Anexei nr. 6 din Hotarireatuvemului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023, cu modificšrile
completArile ulterioare ;
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia publica ;
- referatul de aprobare al d-lui primar Miricš Dodan , inregistrat sub nr.173CL din 24.08.2020;
▪ proiectul de hottirire ini ► iat de d-1 primar Miricš Dodan si inregistrat sub nr. 174CL din
24.08.2020;
▪ mponul de specialitate al secretarului general al comunei , tregistrat sub nr. 175CL din
24.08.2020;
• avizul comisi ilor de special itate din cadrul Connsiliului Local al comunei Costuleni inregistrat
sub nr. 179CL din 27.08.2020;

si

In temeiul art. 139, alin. I din Ordonanta de Urgentš a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI COSTULENI
adoptii prezenta hottirbre:
ART.1 Se aprobš neasumarea responsabilitštii organiarii derulftrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor- cadru pent•u achizitia produselor aferente Programului in scoli a
contractelor/ acordurilor —cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative, la nivelul
comunei Costuleni pentru anul scolar 2020 - 2021 ;
ART.2 Secretarul general al comunei Costuleni va comunica copii de pe prezenta :
• Primarului comunei Costuleni;
• Institutiei Prefectului- judetul lasi ;
Consiliului Judelean 1asi;
PRESEDINTE D
Consilie

,SORTIT

Contrasel
SECRETAR
LOREDANA

ntru legalitate,
L AL COMUNEI
ELA ANCHIDIM

C O N SI 1.1 11 1

I • ..•

R E0 15 1}, X:'

ROMAN ► A
IUDETUL IAS1
COMUNA COSTULENI
Loc. Costuleni, Com. Costuleni, jud. Iasi
Telefon: 0232-291600, fax: 0232-291600
e-mail: primariacostuleni@yahoo.com

Nr. 4503 /2.09.2020

Cštre,
CONSIL1UL JUDETEAN 1A$1
comunicšm
Ca urmare a adresei dumneavoastrš nr. 24849/19.08.2020 va
Hotšrfirea nr. 53/27.08.2020 a Consiliului Local al comunei Costuleni cu privire la
neasumarea responsabilitštii organizArii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor —cadru pentru achizitia produselor afcrente Programului In scoli
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea mšsurilor
sieducative la nivelul comunei Costuleni pentru anul scolar 2020-2021 .

MA4/7.1

cc:,

2:5;

-

•
ROMAN1A
JUDETUL IAS1
COMUNA COSTULENI

CONSIL1UL LC)CAL AL COMUNEI COSTULEN1
HOTWREA NR.
Din 27.08.2020
Cu privire la neasumarea responsabilitštii organizitrii derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului in scoli si a
contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la
nivelul comunei Costuleni pentru anul scolar 2020-2021

Avand fn vedere:
- prevederile pct. 1.4., 1.5. si 1.6 din cap. 1 al Anexei nr. 6 din Hotarareatuvemului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei tn perioada 2017-2023, cu modificarile
ulterioare ;
gi completšrile
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia publicš ;
- referatul de aprobare al d-lui primar Miricš Dodan , inregistrat sub nr.173CL din 24.08.2020;
- proiectul de hotarare initiat de d-1 primar Miricit Dodan si inregistrat sub nr. 174CL din
24.08.2020;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei , inregistrat sub nr. 175CL din
24.08.2020;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Connsiliului Local al comunei Costuleni inregistrat
sub nr. 179CL din 27.08.2020;
in temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administra•iv;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTULENI
adopt6 prezenta hotardre:
ART.1 Se aprobš neasumarea responsabilitatii organiz5rii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor- cadru pentru achizitia produselor aferente Programului in scoli gi a
contractelor/ acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul
comunei Costuleni pentru anul scolar 2020 - 2021 ;
ART.2 Secretarul general al comunei Costuleni va comunica copii de pe prezenta :
- Primarului comunei Costuleni;
Institutiei Prefectului- judetul lasi ;
Consiliului Judetean 1asi;
PRE$ED1NTE D $
Consilie
SORI1TP

Contrast
SECRETAR G
LOREDANA

p ntru legalitate,
AL COMUNE1 ,
•LA ANCHID1M
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CONSILIUL LOCAL AL
JUDETUL IAS1

COTNARI

S
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HOTARikREANr.

D?Y.
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Consilul Local Cotnari, Judetul lasi intrunit in sedinta ordinara de consiliu
Avand in vedere initierea primarului comunei Cotnari, privind aprobarea
neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
scoli al Romaniei pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelor/acordurilor cad•u de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Cotnari,
jud. Iasi.
vedere raportul de specialitate nr.3481/2019 intocrnit de
in
Avand
compartimentul achiziti publice, prin care se motiveaza din punct de vedere legal
initierea primarului comunei Cotnari , ce are in suport adresa Consiliului Judetean
lasi nr.24849/19.08.2020;
Avand in vedere avizul nr.142 /2020 al Comisiei de specialitate administratie
publica juridica ;
Avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului privind acordarea ajutorului
financiar FEGA in cadrul programului pentru scoli al Romaniei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.55/2018 pentru aprobarea OG nr.640/2017
pentru aprobarea P•ogramului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017-2023;
Avand in vedere prevederilor HG nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023, respectiv
pe anul scolar 2020-2021;
Avind in vedere art.I29 alin.(1), alin.(2), lit. „b" coroborate cu $i alin.(4) lit. "d "
din OUG nr.57/2019 de aprobarea a Codului Administrativ;
In temeiul prevederilor art.137 si art.139 si art.196 al.1 din OUG nr. 57/2019 de
aprobarea a Codului Administrativ
HOTARASTE
Art.1- Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilo •
de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli
al Romaniei pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelor de prestare a serviciilo pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Cotnari, jud. Iasi.
Art.2 -Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul comunei
Cotnari prin compartimentcle de specialitate din subordinea sa.

Art.3 Secretarul comunei Cotnari va comunica cite un exemplar a prezentei
-

hotariri va fi comunicata persoanelor vizate, autoritatilor interesate si lnstitutiei
Prefectului Judetului lasi pentru controlul legalitatii.

Presedinte de sedinta
Barabula S tefa n

7-14,
itae

•.•

Adoptata astazi4• 49 2020
Contrasemneaza
Secreta r
Mandache Dumitrela
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Din data de 31.08.2020
privind aprobarea Asumarii ineasumath responsabilitatii privind organizare si
derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru prvind achizitia
pentru anul scolar 2020 — 2021 a produselor aterente Prowului pentru „Scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023" si a contractelor/acordurildr-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative specifice programului.

Consiliul local al comunei Cozmesti,judetul lasi;

Prevederile Ordonanki Guvemului nr. 13/2017 privino aprocerea pantetparu

➢

.omAniei la Programul pennv scoli al Unitmii Europene,
Prevederik Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonarrtei Guvemului nr. 13f2017

>

rivind aprobareaparticipArii Romdniei la Prograrnul pentru scoli al Uniunii Europene,
Prevederile Hot9r9rii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului ptatru

>

coli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
cestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificArile complettrile ithericare,
Prevederile HotArkii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru

➢

rnplementarea Prognunului perttru scoli al Romfiniei 1n perioada 2017-2023 pentru anul scolar
:018-2019, precum si modificarea 5i completarea HotAritrii Guvemului nr. 640/2017 pentru
mrobarea Programului pentru scoli al Romfiniei tn rxtrioada 2017-2023 Si pentru stabilirea
Jugetului pentru implementarea acestaia in anul scolar 2017-2018,
Prevederile HotArfirii Guvemului nr. 52/2019 privind modificarea

>

completarea

Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilires bugetului pentru irnpkmentarea acestuia 1rt anul sco1ar
2017-2018,
>

Prevederile Hottrftril Consiliului Judetean lasi nr. 329119.09.2018 privind aplicarea

Programului pentru stoli al RomAntei tn judettd lasiincepAnd cu anul scolar 2018 — 2019,
>

Prevederile Hoarfirii Cortsiliului Judetean

lao nr. 330/19.09.2018 privind

propunerile de repartizarc pe unitAtile administrativ — teritoriale din judetul Ia,ci a sumelor alocate in
anul 2018 din taxa pe valoarea adiugatš destinate finantArii Programului pentru scoli al Rominiei
si a estimArilor pe anii 2019 2021, conforrn prevederilor Hottririi Guvemului nr. 533/2018
privind stabilirea bugetului pentru implcmentarea Programului pentru scoli al RomAniei In perioada

10/09/2020 12:0E
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2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019, preeum

modificarea §i completarea HotArfirii

Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rom.iniei in perioada 20172023 $i pentav stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul solar 2017-2018.

- prevederile art.36, alin. (1), alin. (2), lit „c" si afin. (5 ), lit. ,,c" din legea nr. 215
din 23 aprilie 2001 a administrabei publice locale, republicatš, cu modaficarile si
completarile ulterioare.

In temeiul art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind4Odsul Administrativ, cu
mbdificarile si completarile ulterioare,

HOTAR ASTE
Art. 1. Neasumarea responsabilitatii de organizare si derulare a procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru privind achizitia pentru anul scolar 2020 —
2021 a produselor aferente Programului pentru „Scoli al Romaniei in perioada 20172023° si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative specifice programului.
Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei Cozmesti.
Art. 3. Copii de pe prezenta hotarare vor fi transmise primarului comunei
Cozniesfi,ConsHhAuiJudeteanlasiprecumsilnsfitufieiPrefectuluilasipentrucontrolul
legalitatii.
Hotararea a fost adoptata in sedinta din 31.08.2020 cu !f voturi „pentru" 0 ., attineri " 0
voturi „impotriva'', din 11 consilieri prezenti din totalul de 11 in functie

Presedinte de sedintš

Moga Dumitru
PContrasemneaza
Secretar general,
Adina lejusca
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HOTARAREA NR.54
Din 01.09.2020
privind neasumarea resoonsabllitlitll oroanIzaril si derulini orocedurior de atribuirea a
contractelodacordurilor-cadru oentru achlztlonarea produselor aferente Prooramului pentru scoii
a Romeniei si al contractelortacordurIler-cadru de orestare a servIelior pentru derularea misurilor
educative, la nlvelul comunal CrIstesd. ludetul lusl oentru anul scolar 2020 • 2021

Consillul Local al comunei Cristem, juCelul lasi intrunn ln mointa extraordinarš In clata de
01 09 2020
Va zand.
Adresa Consiliulul Judelean laar nr. 24849/19.08.2020 al InregistraU1 la regislratura primilriei
comunel Cristnti. judetul laai sub nr. 4241124.08.2020 prin care se pune in vedere consiliului tocal al
comunei CristeM adoptarea unei hotareri privind asumareatheasumarea de responsabilitati pentru anul
scolar 2020 - 2021;
Avand ln vedere temeiurile jundce, respectiv prevederile
- H.G. nr 64012017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei In perioada 2017 - 2023 si
pentru staberea bugetului pentru implementarea acestuia ln anul $colar 2017 - 2018, cu modificarile si
cOmpietarile ulterioare:
• art. I. pct 12, alin. (6), pct. 1.4 sin Cap. 1 al anexei nr. 6, coroborat cu prevededle art. IIC din H.G. nr.
52/2019 privind modikarea gi completarea Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru mole al Romano tn penoada 2017 - 2023 ai pentru siabllirea bugetului pentru
implementarea acesttna in anul scolar 2017 - 2018:
- art. 129, alin. (2), In. d), alln. (7), fit. a), din Oroonanta de urgen(a a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si compietariks ultenaare
Avand Tri vedere aliaarea rereratuon de aprobare sl a prolectului de mnarara In aptearea
prevederilor art. 2 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala 1n admmistra(ia publiCa;
In baza prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative. repubficata, cv modificari si completari ulterioare:

Lušno act ce
a) referatul ae aprcoare prezentat de cštre primarul comunei Cristesti 1n calitatea sa de rnivatoonregetrat
sub nr. 430326.082020;
b) raportul secretarului comunee Cnsteati, judetul la$1, inregistrat sub nr. 4303/25.082020
Avend in vedere avIzele Comisiilor •
- pentru pentru activitati economco-financiare agricultura
- pentru invatamint. sanatate,
attivnati socio - culturale, culte, protectla copfilor. toneret si sport;
- juridicš si de elfaciprina, amenajatea teritoriului, urbanism. protectia mediului si turism

pf 1
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ln temeiul an 196. alin (1). ht. a) dm Ordonama de Urgen;3 a Guvernultn nr 57,2019 pnvind
Cocui admmistrativ. cv modrficanle st comptetanle uleno•e cons0iul local a: comunei Cristesti judelul
las, adcptš urrnatoarea
HOTARARE:
Art. 1. Se aproba neasumarea responsabifilapt organizari si derularii proceduritor de autbuire a
contractelollacordurilor-cadru pentru achiziponarea produsetor aferente Programulw pentru scoh a
Romanlei ai a contractelorracordurilor-cadru de prestare a servieiilor pentru derularea masunlor
educative, la nivelul comunel Cristesa. judettA lasi pentru anul scolar 2020 - 2021.
An 2. Cu aducerea la Indephnne e prezentei hotaren se insaroneaza primarul comuner Cristesh.
judelul lasi prin aparatul de specialrtate al primarului.
Art. 3. Secretarut comunei va comunica prezenta hotarare institutalor si persoanelor mteresate
PRE$ED1NTE DE $ED1NTA
Consilier local.

Contrasemneaza pentru legalitate.
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Adoptala In sedinta publita extraordm ara din data de 01.09.2020, cu un numar de t
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conslfieri locaii
prezena la aedintš con numarul total de 13 consilieri 1n func(le.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAI.
HOTARAREA NR. 65 din 31.08.2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii $l derulšrii procedurilor de atribuire a contractelorfacordurilorcadru pentru achizitia produselor aferente Programului ti A contractelor/acordurllor cadru de pre.stare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul Comunei Cucuteni,
judetul

Consiliul local al comunei Cucuteni judetul lasi , intrunit in sedintš ordinarš in data
dc 31.08.2020 conform Dispozitiei primarului nr. 83 din 26.08.2020 $i a convocatorului nr.
8422 din 26.08.2020;
Avfind in vedere prevederile H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al RomAnielln perioada 2017 - 2023 pentru anul scolar
2020 - 2021, precum pentru modificarea gi completarea Hotardrii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romdniei 1n perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 - 2018;
Avand in vedere HotAršrii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017 - 2023 pentru anul scolar
2020 - 2021, precum $i pentru modificarea si completarea Hotfirdrii Guvernului nr. 640/2017 pcntru
aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirca
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 - 2018;
Avind in vedere Adresa Consiliului Judetean lasi nr. 24849 din 19.08.2020 cu adoptarea
unei hottirdri cu privire asumarea/neasumarca responsabilitštii organizšrii deruldrii procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a servicillor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021;
AvAnd in vedere nota de fundamentare nr. 8404 din 21.08.2020 , proiectul de hotArdre nr.
8403 din 21.08.2020 , initiate de primar ;
AvAnd in vedere referetul de specialitate nr. 8405 din 21.08.2020 a responsabilului de
achizilii publice;
Avind in vedere raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociala, buget-finanie, administrarea domeniului public si privat al localitštii„ juridicš si de
disciplini inregistrat la nr. 8417 din 24.08.2020 pentru proiectul de hotšrAre;
In temciul art. 139 alin. (1) $i art. 196 alin.(1) lit."a" din OUC nr.57/2019, privind Codul
Administrativ, cu modificšrile si completfirile ulterioare :

HOTARASTE
Art. 1. Neasumarea responsabilitštii organizšrii si deruldrii procedurilor de atribuire a
contractelonracordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
si
contractelortacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru
anul scolar 2020-2021, la nivclul Comunei Cucuteni, judetul lasi.

administrativ-tcritoriale va inainta copie dc pe prezenta primarultd
Art.2.Secretarul
$i
Judelean
pentru verificarea
comunei, Institutiei Prefectului judetului
se aduce la cunostinta publicš prin afisarea la sediul primeriei, precum si pe pagina de internet
www.nrimariaeueuteniso.
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ROMAN1A
JUDETUL 1A$1
• COMUNA DAGATA
CONSILIUL LOCAL

FIOTARAREA Nr. 58
din 31.08.2020
derulšrii procedurilor de
de neasumarea responsabilitštii organizirii
atribuire • contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
l'rogramului pentru scoli al Itominiei si a contractelorfacordurilor cadru de prestare a
sen iciilor pentru derularca mšsurilor educative pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al comunei Dagšta, judetul lasi ;

Aviind in vedere prevederile art. 129. alin. ( 14) din Ordonanta de urgentš nr.
57/2019privind Codul administrativ cu modificšrile $i comptetšrile ulterioare
Avind in vedcre prevedere liotirfirii Guvernului nr. 640/2017 privind aprobarca
Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017 2023;
AvAnd in vedere propunerea primarului $i referatul de aprohare a initiatorului inregistratš
sub nr. 3222 din 26.08.2020 :
AvAnd in vedere proiectul de hotšdire inregistrat sub nr.3I52 din 19.08.2020 :
AvAnd in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
inregistrat suh nr. 3223 din 26.08.2020 ;
Avtind in vedere avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ibregistrate
sub nr.3259 nr. 3260 , nr. 3261 din 28.08.2020;
in tetneiul art. 196,alin. ( 1 ) ,litera ( a ) din Ordonanta de urgentš nr. 57/2019 privind
Codul administrativ ctt modificšrile si completšrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1. — Neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor dc atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pcntru scoli al
Rotniniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative pentru anul scolar 2020-2021.
Art. 2. — Prezenta hotšrare se va comunica :
Institutiei Prefectului — judetul lasi
Consiliului Judetean lasi
Primarului comunei Dagšta

Contrasemneazš pentru legalitate.
Secretar general, lurasc Viorel
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pentru stabilirea responsibilitarilor arganizarii si dcrdarii procedurilor de atribuire a ecearactelor/ acordurdor- cadru in ve.derea
• 2023 ,
achizitionarii produselor afercnte Programului pentru scoli al RomAniti in perioada 201 7

Tinand searna de:

Expuncres dc motive prezemata de Primarul Comunei Delent Ec. Prigairant Dumitru, potrivit cireia se propune
Consilidui Local Deleni aprobarea stabilirii responsabilitador organizarit si derularii procedurBor de atribuirc a edntractelor/
acordurilcr- cadru in vederea aebizitionarii produselor aferente Programului pentru scoli ai Bornaniei tn perioada 2 17 2023,
asemarea sau Deasumarea organizant si daularii procedurilor dc atribuire a contraetelori acordurilor- cadm io ved crn
adUzitonarii produsclor

Avand io vedere:

- Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarca participixii Romfiniei la Programul pentru Sicoli a Uniuni;

Europene ;
Progratnului pentru scoli al Rominici in perioada 201? 2023 si
Hottirirea Guvernalui nr. 640/ 2017, pentra aprobarea
bugnslui pertrso froplementares asestuis tho snul scolar 2017 - 211111,andiftesta sl complecats;
pentru stabilirn
Prevedenle Legii 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernnlui trr, 132017 privind aprobarca partictparii Rominic
1a Programul pentru Scoli a Uniunii Europerte ;
- prevederie OUG 572019 privind Codul Administrativ;
- adresa nr. 24649/19.082020 anisa de Consiliul ludepsan lasi, inregutrata la Primarie sub nr. 8552/ 21 08.2020, prin
Ai derularii procedurilor de mributre a contractelor
care se solicitš comunicarea asumari ✓ neasumarii responsabilitatii organizarii
acordurilor cadru de prestare a servicidor pentru derularea masurilor talleatiVe ; — ina Superior al aparatului d4 specialitate al
Referatul de aprabare constituit de catre d-na Cmanga Mariana
Primarului Comunci Deltni, tnregistnt sub nr. 8552/1/21.08.2020, avand VIZICFP;
- referent Superior al aparatului de specialitate al
Referatal de specialitate constituit dc catre dl. Boboc Mihai
Primarului C011riThee DOC31i, inregestrat sub nr.115520J21.08.2020;
Procesul-verbal incbeiat in plcnul Consiliulni Local al comunei Delcm, inregistrat sub nr. 8806/1/ 27.08.2020, pria care
sc aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii prorethwilor dc atribuire a contracteloti acordarilor- cadru in
vederea acbizitianarii produselor aferente Programului pentru scoli al RornAniei, cont•actelor/ acordurilor- cadru prestare a
scrviciilor pentru derularca masurilor educationale, la nivelul comunei Deleni, judetul lasi pentru anul scolar 202C 2021, eu un
numar de 17 Voturi " pentru";
Faptul ca au fost indeplinite conditilic cerute de Legea nr• 522003 privind transparenta deciMonala;
-Raportul de avizare al comisšei dc spocialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliu/ni Local Delcni;
kijsraeinl
Art. 129 , art. 139, alin. I si ale art.196 , lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codu1 Administrativ.

Membrii Couslliului Local al comunei Deleni, Judelul lasi,
intruniti in sedintš ordinara la data de 27.08.2020
HOTARASC:
Art.1 . Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si dentlarii procedunlor de atribuire contractelort
tractelbr/
acortlurilor- cadru in vederea achizitionarii produselor aferente Programului pentru scoli al Rominiel,
eni,
judetul
acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educaticnale, la nivelul cornunci
1asi, pentru anul scolar 2020 - 2021.
/u-t 3. In conformitatc cu dispozitille art. 154 si 155 din OUG 57a019 privind Codul Admini tiv, Primarul
comunei Deleni cu aperatul de specialitate pe care il conduce va asigura in condiiiile prevbzule de ge punerca in
aplicare a prevederilm prezentei hotfiniri.
Secretarul cocounei Deleni va face cunoscut public prin afisarc prevedcrile prezen ci botarari, un
exemplar iI va inainta Primarului Comunei Deleni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar va comunica
inistrativ.
Prefecturii Iasi - Serviciul ccmtrolul legalitatii acteIor si

PRESE

Consilier local dr. in

TA

CONSTAN N
Contrase
CRETAR GENE

Petra
Adontatš astizi 27 aueust 2Q20 cu nr.

107 •

222 ,

JUDETUL IAS1 1\..J
CONSUIL
LOCAL
AL COMUNE DELENI
Str. PriaeipaIl re. 1217 B, loe. Delau

SEP. 2020

com.Delead, ced•707165, Tel:
0232/732070, Fax:0232/732043, CUI: 4541203 e-mail primaria@enadeleaiso
,

Nr. 8806/ 6/ d;n 01.09.2020

CATRE

CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul $tefan cel Mare Sffint 69, la.5i 700075

Avand in vcderea sedinta Consiliului Local Deleni din data de 27.08.2020 va inaintam
Hotararea nr. 107 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru in vederea achizitionarii produselor aferente
Programului pentru al RomAniel, contractelor/ acordurilor- cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educationale, la nivelul comunei Deleni, judetul Iasi, pentru anul
scolar 2020 — 2021.

Cu stima,

-Consil

EDINTE DE SEDINTA

AVA DOREL CONSTANTIN

Contra neaza
SECRETAR GE
L UAT,
Pet

Jorin

JUDETUL 1A$1
coNSEL/UL LOCALAL COMINI DELENI

išsot
cee>

_ROLna

9001

Str. Principala nr. 1217 B, loc. Dokni, com_Dolorn, cod.707165, Teit
mia0c:,cmomadclestiro
0232/732070, Fax.-0232/732043, CUlt: 4541203 o-mil

HOTARARE
pentru stabilirea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor• cadru in vcdcrea
achizitionarii produselor aferente Programului pentru scoli al Rom5nici in perioada 2017 - 2023

Tinand seama de:
Expuncrea de motive prezentata de Primarul Comunei Deleni - Ec. Prigorcanu Dumitru, potrivit careia se propune
Consiliului Local Deleni aprobarca stabilirii responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelori
acordurilor- cadru in vederea achizitionarii produselor aferente Programului pentru scoli al Romfiniei 1n perioada 2017 - 2023,
asumarea sau neasumarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru in vederea
acltizitionarii produselor..
Avand in vedere:
- Ordonanta Guvemului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romfinici la Programul pentru Scoli a Uniunii
Europene ;
Hotšrfirea Guvemului nr. 640/ 2017, pentru aprobarea Programului pentru $coli al Rontaniei in perioada 2017 - 2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia Sn anul scolar 2017 2018, modificata si completata;
- Prevederile Legii 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romfiniei
la Programul pentru Scoli a Uniunii Europene ;
- prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
• adresa nr. 24849/19.08.2020 emisš de Consiliul Judetean lasi, inregistrata la Primaric sub nr. 8552/ 21.08.2020, prin
care se solicitš comunicarea asumšth/neasumarii responsabilitštii organizarii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor /
acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative ;
- ins. Superior al aparatului de specialitate al
Referatul de aprobare constituit de catre d•na Crcanga Mariana
Primarului Comunei Deleni, inregistrat sub nr. 8552/1/21.08.2020, avand viza CFP;
- referent Superior al aparatului de specialitate al
Referatul de specialitate constituit dc catre dl. Boboc Mihai
sub
nr.
8552/2/21.08.2020;
Primarului Comunei Dcleni, imegistrat
Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Deleni, inregistrat sub nr. 8806/1/ 27.08.2020, prin care
se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru in
vederea acInzitionarii produselor aferente Programului pentru $coli al Romfiniei, contractelor/ acordurilor- cadm de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educationale, la nivclul comunei Deleni, judetul lasi pentru anul scolar 2020 - 2021, cu un
numar de 17 Vaturi " pentru";
Faptul ca au fost indeplinite conditiilc cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului Local Deleni;
In temeiul
-

Art. 129 , art. 139, alin. 1 si ale art.196 , lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Membrii Consiliului Local al comunei Deleni, Judetul lasi,
intruniti in sedintš ordinara la data de 27.08.2020
HOTARASC:
Art.1 . Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor- cadru in vederea achizitionarii produselor aferente Programului pentru scoli al Romitniei, contractelor/
acordurilor- cadru de prestare a serviciilm pentru derularea masurilor educationale, la nivelul comunei Deleni, judetul
Iasi, pentru anul scolar 2020 — 2021.
Art 3. In conformitate cu dispozi;iile art. 154 si 155 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul
comunei Deleni cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditiile prevšzute de lege punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotšrAri.
Art.4. Secretarul comunei Deleni va face cunoscut public prin alisare prevederile prezentei hotarari, un
exemplar il va inainta Primarului Comunei Delcni, tuturor persoanelor interesate si un exemplar il va comunica
Prefecturii lasi — Serviciul controlul legalitatii actelor si contencios administrativ.

PRESED1NTE

Consilier local dr. ing.

TA

CONSTANT
Contrasemne ia
TAR GENE
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Adoptatš astšzi 27 aueust 2020 cu nr.

107
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JUDETUL 1ASI
CONSIL1UL JUDEVAN
FACALA

REOISTRA1
Nr

CONSILIUL LOCAL DOBROVAT

Anu

..

7,ou

JUDETUL IASI

HOTARAREA NR. 61

S

020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNE1DOBROVAT, JUDETUL IASI;
Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate inregistrat Ia nr 259/2020,
referatul de aprobare a primarului inregistrat la nr 260/2020 cat si proiectul de hotarare
inregistrat la nr. 261/2020 privind distributia de produse in scoli cat si masurile educative care se
vor implementa, pentru anul scolar 2020-2021.
Avand in vedere prevederile HG nr. 640/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, modificata si completata prin
dispozitiile HG nr. 52/2019.
Avand in vedere prevederile OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene.
Avand in vedere prevederile HG nr. 52/2019 privind modificarea si completarea HG
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023.
Avand in vedere avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Local inregistrate la nr.
268/31.08.2020, NR. 269/31.08.2020 si nr. 270/31.08.2020.
Avand in vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52J2003 privind transparent decizionala;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa,
modificata si completata.
In temeiul art.139 si ale art.196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Adm inistrativ.
CONSILIUL LOCAL DOBROVAT
Adopta prezenta hotarare:

ART.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelortacordurilor-cadru pentru achizitionarea produseloer aferente Programului
pentru scoli al Romaniei si al contractelortacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, la nivelul comunei Dobrovat, judetul lasi pentru anul scolar 20202021.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru din numarul
consilierilor prezenti la sedinta( I 1 din 11).
ART.2. Secretarul comunei va comunica copie de pe prezenta primarului, Institutiei
Prefectului Judetului Iasi pentru control de legalitate, pe site-ul institutiei.

Data 10.09.2020

Presedinte sedinta,
POPISTASU VASIL

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar,
Alexandru P tronela

L- 4
ROMAN1A
JUDETUL IA81
COMUNA DOLHESTI
Consiliul Local
HOTARAREA nr. 36
din 27.08.2020
neasumarea responsabilitštii organi•arii si dcrulšrii procedurilor de atribuirc a
contractelor/acordurilor•cadru, pentru achizitia produselor afcrcntc anului scolar 2020 — 2021, in
cadrul Pmgramului pentru seoli al Rominiei

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHE$TI:
Aviind 1n vedere:
- Proiectul de hotšrfire nr. 1908/20.08.2020, initiat de primarul comunei
Dolhe§ti, cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitštii organizšrii §i derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente anului §colar 2020 — 2021,1n cadrul Programului pentru §coli al Romfiniei;
- Adresa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului judetean la§i, privind adoptarea
unei hotarari de consiliu local privind asumarea/neasumarea responsabilitštii
organizšrii gi derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadm
pentru achizitia produselor aferente Programului pentru §coli al Romfiniei;
- prevederile HotArfirii Consiliului Judetean la§i nr. 329/19.09.2018 privind
aplicarea Programului pentru §coli al Romfiniei in judetul la§i incepfind cu anul
§colar 2018 — 2019;
- prevederile Hotšrfirii Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru §coli al Romfiniei 1n perioada 2017-2023 §i pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul §colar 2017-2018, cu modificarile §i completšsile
ulterioare;
- prevederile Hotšrfirii Guvemului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru §coli al Romfiniei in perioada 2017-2023,
pentru anul §colar 2020-2021, precum §i modificarea §i completarea Hotšrfirii
Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarca Programului pentru §coli a! Romfiniei in
perioada 2017-2023 §i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul §colar 2017-2018;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participšrii Romfiniei la Programul pentru §coli al Uniunii Europene;
- prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr.
13/2017 privind aprobarea participirii Rominiei la Programul pentru
al Uniunii
Europene;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dolhe§ti;
- prevederile art. 129 alin. (7) lit. a) §i art.I39, alin.( I ) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ al Romaniei;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al Romfiniei;

HOTARASTE:
Art.1 — Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii $i derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al Rom5niei in anul scolar 2020-2021.
Art.2 - Prezenta hotšrfire va fi comunicatš Primarului comunei Dolhesti, $colii
Gimnaziale Dolhesti, Consiliului judetean Iasi, precum $i Institutiei Prefectului
Judetului Iasi pentru controlul legalitAtii.
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ROIVIikNIA
,TUDETIL IASI
COMUNA DOLHESTI
N •. 1887/31.08.2020

Cštre:
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
(in atentia domnului Popescu)

VA inaintšm Hotšrirea Consiliuiui Local Dolhesti nr. 36/27.08.2020
privind neasumarea responsabilitAtii organizArii procedurilor de atribuire a
contractelor pentni achizitia produselor aferente anului scolar 2020 — 2021
In cadrul Programului pentru scoli al

Primar,
IACOB GELU

Secretar genral,
IORDACHE CON

C.

Faz Oi32 81051). Corl :
Pnmšna UolhcSU.luJclui layL T clefun C232:32.1800. Fax

1

Ranca . Fre7orerta 1234.1ucancn:

ROIVaNIA
JUDETUL IA$1
COMUNA DOLHE$TI
Consiliul Local
HOTARAREA nr. 36
din 27.08.2020

neasumarea responsabilitMii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru, pentru achizitia produselor aferente anului scolar 2020 — 2021, in
cadrul Programului pentru scoli al Romšniei

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEFI:

Avind in vedere:
- Proiectul de hotArdre nr. 1908/20.08.2020, initiat de primarul comunei
Dolhesti, cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitštii organizarii §i derulArii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente anului scolar 2020 — 2021, in cadrul Programului pentru scoli al Rominiei;
- Adresa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului judetean lasi, privind adoptarea
unei hotarari de consiliu local privind asumarea/neasumarea responsabilitštii
organizArii si deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romfiniei;
nr. 329/19.09.2018 privind
- prevederile HotArArii Consiliului Judetean
aplicarea Programului pentru scoli al Romfiniei in judetul incepind cu anul
scolar 2018 — 2019;
- prevederile HotArkrii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificArile completšrile
ulterioare;
- prevederile HotšrArii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru scoli al RomAniei in perioada 2017-2023,
pentru anul scolar 2020-2021, precum si modificarea si completarea Hotirfirii
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarca Programului pentru scoli a! Rominiei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scolar 2017-2018;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participArii Rominiei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
- prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
13/2017 privind aprobarea participArii Rominiei la Programul pentru scoli al Uniunii
Europene;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dolhesti;
art.139, alin.(1) din OUG nr. 57/2019
- prevederile art. 129 alin. (7) lit. a)
privind Codul administrativ al Rominiei;
in temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al Romfiniei;

HOTARitSTE:
Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii
Art.1
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al RomAniei in anul Folar 2020-2021.
Art.2 Prezenta hotArire va fi comunicatš Primarului comunei Dolhesti, Scolii
Gimnaziale Dolhesti, Consiliului judetean precum si 1nstitutiei Prefectului
Judetului 1a$i pentru controlul
—
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;umare Program in scoli Draguseni

Subiect: Neasumare Program in scoli Draguseni
de la: "primaria_drag@yahoo.com " <primaria_drag@yahoo.com >
Datš: 07.09.2020, 10:30
Cštre: Consiliul Judetean lasi <ghiseu.unic@icc.ro >
Suna ziva, Prin prezenta, va atasam hotararea Consiliului loca Dragusem nr 40 di8n 28.08.2020
— hcl 40.bmp
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ROMANIA
JUDETUL IAS1
COMUNA DUMESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.36
Din 26.08.2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor lacordurilo•
cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Rotnaniei. pentru anul scolar 2020-2021

analizfind temciurile juridiec :
•
•

Prevcdcrilc OG nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru sculi al
Uniunii •uropene
Prevederile Hotararii Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru SCOii al Romaniei
in perioada 2017-2023 cu modificarile si completarile uherioare
tinand cont de:

•
•
•
•

Referatul d-lui viceprimar cu atributii de primar al comunei Dumesti judetul lasi. d-1 Cocoveica IvIihat.
inregistrat sub nr. 5624 125.08.2020 ;
Raportul de specialitate al compartimentului din cadnd aparatului de specialitate al pri mandui comunei
Durnesti , judetul lasi, nr.5626/25.08.2020
Avizul comisiei dc specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Duntesti„ judetul lasi . nr
5670/26.08.2020 ;
Adresa Consiliului Judctcan lasi, nr. 24849/2020 ;

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUME$T1
adopti prezenta hotirire
Art. I. Neasumarca responsabilitatii organizarii si dcrularii proccdurilor de atribuire a contractelor
lacordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor
laconiurilor cadru de prestare a serviciilor pentnt derularea masurilor educative la nivelul UAT Dumesti pentru
anul scolar 2020-2021
Art. 2. Prczenta hothrfire sc va comunica Institutiei Prefectului judetul lasi, Consiliului Judetean lasi
,Primaralui comunei Dumesti tuturor persoanelor si institutiilor interesate si se va aduce la cunostinta publica
prin atisare.
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Contrasemneaza pentru legalitate.
Secretarul genejal al comunei ,
Simona -E16mi:BASU

__C
ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA COMUNEI DUMESTI
Comuna Dumesti judetul Iasi ,cod 707185
Tel. 0232/322020 ; fax 0232/322020
e-mail: registratura®comunadumesti.ro

Nr. 5563 din 28.08.2020

Cštre,

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Alaturat, va inaintam Hotararea Consiliului local Dumesti nr. 36 din 28.08.2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor cadtu pentru achizitia produsclor aferente Programului pentru scoli
al Romaniei, pentru anul scolar 2020-2021.

Cu stimš,

Vi

OVEICA

Secretar general al comunei ,
Simona —E
Bisu

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA DUMESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.36
Din 26.08.2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor facordurilor
cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2020-2021
analizind temeiurile juridice :
•
•

Prevederile OG nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al
Uniunii Europene ;
Prevederile Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei
in perioada 2017-2023 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
tinand cont de:

•
•
•
•

Referatul d-lui viceprimar cu atributii de primar al comunei Dumesti judetul lasi, d-1 Cocoveica Mihai,
inregistrat sub nr. 5624 /25.08.2020 ;
Raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comttnei
Dumesti , judetul Iasi, nr.5626/25.08.2020 ;
Avizul cor•isiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dumesti, judetul Iasi , nr.
5670/26.08.2020 ;
Adresa Consiliului Judetean lasi, nr. 24849/2020 ;

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (I) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUME$TI
adoptš prezenta hotšrire
Art. 1. Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor
lacordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor
/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative , la nivelul UAT Dumesti , pentru
anul scolar 2020-2021 .
Art. 2. Prezenta hotšrire se va comunica Institutiei Prefectului — judetul lasi, Consiliului Judetean lasi
,Primarului comunei Dumesti , tuturor persoanelor si institutiilor interesate si se va aduce la cunostinta publica
prin afisare.

Contrasemneazš pentru legalitate,
Secretarul gene I al comunei ,
Simona —E
BitSU

ROMANIA
JUDETUL IAS1
CONSILIUL LOCAL ERBICENI

Consiliul Local al Comunci Erbiceni, judetul Iasi,
Avfind in vedere:
- Prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romanici la Progra nul pentru scoli
al Uniunii Europene ;
- Prevederile legii 55/2018 pentru aprobarca 0.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii
Romanici la Programul pentru scoli al Uniunii Europene ;
- Prevedcrile HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al romar ieii in perioada
2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolE r 2017-2018 ,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile H.G: nr. 52/2019 privind modificarca si completarea HG nr. 6 $0/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romanici in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 ;
- Adresa Consiliului judetean Iasi nr. 24849/19.08.2020 ;
- Expunerea de motive nr. 5333/20.08.2020 ;
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului L.ocal Erbiceni ;
In temeiul prevederilor art.196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O TA It ati $ T E:
ART. 1 - Neasumarea responsabilitatii organizarii privind derularea Programt lui pentru scoli
al Romaniei in perioada 2017-2023 , pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul unitatilor scolare din
Comuna Erbiceni
ART. 2 Prezenta hotšrfire se comunicš Institutiei Prefectului Judetului Ias , Primarului
Comunei Erbiceni, Consiliului Judetean lasi Ii va fi adusš la cunostintš publicš in ccnditiile legii

PRE$ED
Consilie

f1N/TA,
ffi,j2"fr.

et*:

Data astazi : 01" (217 ' 4/..Š4.2

CONTRASEMNEAZA
SECRET
Minea $te

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA FANTANELE
-

Consiliul Local - Fantanele

HOTARAREA Nr. 81128.08.2020
privind

neasumarea responsabilltatll organizaril si derularll Programului pentru scoli al Romaniel pentru
anul 2020-2021

Avand in vedere :
-Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei d-I Chelariu Sorin
- Referarul de aprobare a primarului comunei FANTANELE, judetul lasi, inregistrat cu
nr.345/25.08.2020;
- Raportul de speciatircue inrocmir de secrerarul general delegar, inregistrat cu nr.
344/25.08.2020:
- Adresa consi1iului judetean lasi cu Nr.24849/19.08.2020, inregistrata la institutia noastra cu
nr.3460/24.08.2020;
Tinand cont de
1. Dispozitiile art 3, alin (1) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene, asa cum a thst modificat prin O.U.G. nr. 94/2018
pentru completarea art.3 din Ordonanta Guvemului nr.13/2017 privind aprobarea participarii
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii, intrata in vigoare in data de 02.11.2018.
2. Hotšrirea Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in
perioada 2017-2023, cu modificarile si completarile ulterioare. conform anexei 6.
3. HotšrArea nr. 52/2019 privind modificarea completarea Holiiršrii Guvernului nr. 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al RomAniei in perioada 2017-2023
4. Dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative in temeiul prevcdcrilor art. 36 alin (2) lit. d) si alin. (6) lit (a) pct.I6 din Legea
nr.2 15/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularil Programulul pentru scoli
al Romaniei pentru anul 2020-2021
Art.2. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinlre a prezentei d Ilftimiciuc Mthai din
aparatul de specialitate al primarului imputernicit prin dispozitia Nr.26/21.02.2019.
Art.3. Prezenta hotšršre se comunIcš: InstitutIel Prefectului-Judetul IASI pentru control si
legalitate,Consiliul Judetean lasi, Primarului comunei FANTANELE, un exemplar la dosar, se aduce la
cunostintš publicš prin afisare.
-

Prest4Tecle sedinta,
C,ormillerid,citl
Difdunifit-Ovidu stel
/,
' A
.
'.1-4,,0 ...

‘.

'u

Contrasemneaza,
Secretar general dclegat
Petrea Alexandru•lonut

..

...--

Prezentabotarare se aproba cu un nr. de 7 voturi pentru. 0 impotriva,.0 abtincri,
7.consilieri prezenti din 11 consilieri in functie.

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI
JUDETUL 1A$1

HO TARAREA NR.42
icu privire la: „neasumarea responsabilitštii organizšrii $i derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al RomAniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul Comunei Focuri, judetuI Ia$i"J
Consiliul Local al comunei Focuri, judetul Ia$i;
.4 vand in vedere:
- adresa nr.24849 din 19.08.2020 transmisš de Consiliul Judetean lasi prin care solicitš
adoptarea unei Hotšrftri a Consiliului Local Focuri privind asumarea/neasumarea
responsabilitštii organizšrii si derularšš procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
cadru pentru achizitia produselor aferente programtilui si a contractelor/acordurilor cadru de
•stare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020 — 2021;
Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Focuri inregistrat la nr.2718/21.08.2020; referatul de aprobarea primarului comunei
Focuri inregistrat la nr.2726 din 21.08.2020, cu privire la neasumarea responsabilitštii
organizArii si derularšš procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor aferente programului $i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020 2021;
dand citire: proiectului de hotšrire inregistrat sub numšrul 2736 din 21.08.2020 cu
privire !a aprobarea neasumšrii responsabilitšiii organizArii si derularAli procedurilor de atribuire
a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020 — 2021;
examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 98/2016 a
achizipilor publice publicatš in M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016; Hotšdirea nr.395/20] 6 din
2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicš/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice; Legea bugetului de stat pe anul 2020; 0.G. nr.13/2017 privind aprobarea
uticipšrii Romšniei in Programul pentru scoli al Uniunii Europene; Legea nr. 55/2018 pentru
aprobarea O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romšniel la Programul pentru scoli al
Uniunii Europene; art.1.4 si 1.5 din Capitolul 1 — Anexa 6 din H.G. nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2020-2021, cu modificšrile si
completšrile ulterioare; H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru scoli al Romfutiei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2020-2021,
precum si modificarea si completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli al Romšniciin perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul scolar 2020-2021; H.G. nr. 52/2019 privind modificarea $i completarea H.G.
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al Rominiei In perioada
2017 — 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
$colar 2020 — 2021;
raportul comisiilor de specialitate reunitc din cadrul consiliului local prin care avizeazš

acest proiect de hotarare;
ca urmare a competenfelor stabilite prin: art. 129 alin.l si art 196 alin.I litera a) din
Codul Administrativ,

CONSIL1UL LOCAL FOCURI adovta orezenta hotarare:
Art.1 — Se aprobA neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Progratnului pentru
scoli al Romaniei pentru anul scolar 2020 - 2021 si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Focuri, judetul lasi.
ART.2 Copii de pe prezenta hotArare se vor comunica Primarului comunei pentru luarea
la cunostintš si ducerea la Indeplinire; Institutiei Prefectului judetului lasi - Serviciului controlul
legalitatii actelor administrative, in vederea verifIcarii legalit8tii acesteia;Consiliului Judetean
iasi; altor persoane fizice sau,juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Focuri.
PRESED1NTE DE $ED1NTA
VLADEANU HEORGHE

.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
E.Gradinaru /
/

Adoptata in sedinta din data de 03.09.2020
voturi din numarul total de 13 consilieri In functie
Cu un numAr de

-

ROMANIA
JUDETUL IA$I
CONSILIU7, LOCAL GOLAIESTI* - • •

HOTARAREA NR. 24
Privind neasumarea responsabilitštii uat Comuna Golšiesti a organizšrii si
derulšrii procedurilor de at•ibuire a contractelor /acordurilor cadru pentru
achizitia produselor, precum si a contractelor /acordmilo• cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative , aferente Programului pentru
$coli pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Golšiesti, judetul Iasi intrunit in sedinta ordinarš din data de
28.08.2020;
Avand in vedere prevederile HotArArii Nr.678/202o privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2o17-2o23 pentru anul scolar
2020-2021, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 64o/2017
pentru aprobarea Programului pent•u scoli al Romaniei in perioada 2o17-2023 si pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2m7-2o18;
AvAnd in vedere expunerea de motive prezentatš de viceprimarul cu atributii de primar
al Comunei Golšiesti, judetul lasi;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Golšiesti, judetul Iasi;
AvAnd in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Golšiesti,
judetul Iasi;
Ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (d) alin. (7) lit. (p)
din OUG 57/2olg privind Codul Administrativ;
temeiul art. 196 alin. tlit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
,

HOTARA$TE:
Art. i Se stabileste neasumarea responsabilitštil uat Comuna Golšiesti a organizšrii
si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia
produselor, precum si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea mšsurilor educative, aferente Programului pentru $coli pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2 Sec•etarul comunei Golšiesti va comunica prezenta hotšrAre eštre Consiliul
Jujdetean Iasi, Primarului comunei Golšiesti precum Institutiei Prefectului Judetului lasi.
Datš astfizi,

28.08.2020

Pre§edinte de sedintš,
UNGHIANU GHEORGHE

i/jek;iy

Prezenta hotšrare a fost adoptatš pr
numšr de
din totalul d4
comunci Golšiesti.

• It 0 0216.
%."r

Se tar general al comunei,
STRAT T ANA-MARIA

e•

1(1

)
40,41,
't '
cu votul „ ntra" a
cu un
siliešSezenti din cei 13 consilieri ai Consiliului Local al

CONSILIUL LOCAL AL COMUNE1 GORBAN
JUDETUL IASI

HOTARAREA nr. 30
din 27.08.2020
privind neasumarearea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a scrviciilor pentru dcrularea masurilor
educative la nivelul comunei Gorban, judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Gorban, judetul lasi.
Avand in vedere HG nr. 640/2017 , cu completarile si modificarilc ultcrioare;
Avand in vedere adresea nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean lasi;
participarii Romaniei la Programul pentru
Avand in vedere OG nr. 13/2017 privind aprobarea
scoli al Uniunii Europenc;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 13/2017
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Gorban, judetul lasi;
Avand in vedere proiectul de hotšrfire initiat de primarul comunei Gorban, judetul lasi;
Avand in vedere referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gorban, judetul lasi;
Avand in vedere referatele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Gorban,
judeml lasi;
1n temeiul art.139, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ ;

HOTARESTE:

Art.1- Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si dcrularii procedurilor dc atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
pentru anul 2020 — 2021 si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative la nivelul comunei Gorban, judetul lasi.
Art. 2 — Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire in conformitate cu legislatia in
vigoarc de catre personalul cu atributii in domeniul achizithlor publicie din cadrul aparatului de
oecialitate al primarului comunei Gorban, judetul lasi.
Art. 3 Secretarul general al Comunei Gorban va comunica copic de pe prezenta:
▪ Primarului Comunei Gorban, judetul lasi;
- Consiliul Judete,an lasi
Compartimentul achizitie publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gorban. judetul lasi
Institutiei Prefectului- Judetul lasi pcntru control si legal itate;
-

-

Contrasemneazš,
Secretar general
na Gorban
Liliana Nitino

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GORBAN
JUDETUL IASI
HOTARAREA nr. 30
din 27.08.2020
privind neasumarearea responsabilitatii organizarii si dcrularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularca masurilor
educative la nivelul comunei Gorban, judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Ciorban, judetul lasi,
Avand in vedere HG nr. 640/2017 , cu completarile si modificarile ulterioare;
Avand in vedere adresea nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean lasi;
Avand in vedere OG nr. 13/2017 privind aprobarea paniciparii Romaniei la Programul pentru
scoli al Uniunii Europene;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13:2017
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Gorban, judetul lasi;
Avand in vedere proiectul de hotšrdre initiat de primarul comunei Gorban, judelul lasi;
Avand in vedere referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gorban, judetul lasi;
Avand in vedere referatele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Gorban.
judetul lasi;
ln temeiul art. 139. alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ ;

HOTARE$TE:
Art.1• Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirc a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
pentru anul 2020 — 2021 si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative la nivclul comunei Gorban. judetul lasi.
Art. 2 — Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire in conformitate cu legislatia in
vigoare dc catre personalul cu atributii in domeniul achizitiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gorban, judetul lasi.
Art. 3 Secretarul general al Comunei Gorban va comunica copie de pe prezenta:
-

-

Primarului Comunei Gorban, judelul lasi;

- Consiliul Judetean lasi
- Compartimentul achizitie publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gorban, judetul lasi
- Institutiei Prefectului- Judetul lasi pentru control si legalitate;

ROMANIA
Z.7)0 •
JUDETt1L IA551
CONSI LIUL LOCA L A COM U N El GRAJDURI
HOTARARE
prh ind implemeniarea „Programului pentru scoli al Romšniei in perioada
2017-2023" in comuna Grajduri, judetul lasi $i neastimarea responsabilitšlii
orga nizšrii si clerultirii procedurilor de atribuire a contractelor/acorduriloreadru pentru achizilia produselor aferente program ului a
contracteloriacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea
m5surilor educative in anul scolar 2020-2021 de cštre Consiliul Local
G rajduri
Consiliul 1 ocal aI Comtmei Grajduri, judetul lasi. intrunit in sedinta ordinarft din
data de 21.08.20 70
A‘šittl in vedere:
Adresa Consililati Judelean lasi nr. 24849 din 19.08.2020, inregistrata la
I
comuna Grajduri cu nr. 4404/1 din 20.08.2020
1 lotarareat Ginemului Romaniei nr. 52,2019 privind moditicarea si
completarea 1-lotararii Ouvernului Romanici nr. 6-1012017
pent•u
aprobarea „Programului pcntru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 - si
pentru stabilireat buactului pcntru implementarca acestuia in anul scolar 20172o18:
Procedu•a privind colaborarea si distribuirea tle responsabilitati intre
consiliile Judetene si consiliile locale. din 30.01.2019. publicat in Monitorul
Partea 1 nr. 101 din 08 februaric 2019 Ibrrn5 aplicabilš la 11 februarie
lot o:
Informarea prikind participarea la Programul pent•u scoli in anul scolar
201S-2019 ca urmarc a aparitiei H.O. nr. 52/2019 pri1/4 ind modilicarca si
completarea liotararii (iuvemului nr. 640/2017 pentru aprobarca Programului
pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea hugetului
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, t•ansmisa dc Ministerul
Agricultu•ii si Denoltarii Rurale Agentia dc Plati si lmen entic pentru
:Varieultura nr. 5229 din 13.02.2019:
Raportul compartimentului de rcsort. intocmil dc c5tre secretarul general
al
comuna (irajduri:
Iteferatulde aprobare a proiectului de hotarare:
Itapoartele de avivare ale Comisillor dc specialitate ale Consiliului Loca1
al 1/4.omunci Gratjduri:
Expunerea dt: motive a donmului Primar. Constantin Zamliraehe,
initiatorul proieetului de houlrare;
Pre ■ ederile Legii nr. 544/2001 pri•ind lihcrul acces la informatille dc

si completarile ulterioare:
Pre‘eci•rile 1 ettii nr. 52/2(103 pri\ incl transparenta decitionala in
ind iransparenta decizionala in
aciministratia publica republicata. pri ■
adm in istratia pub 1 ica:
in tentend dispozitiilor art. 5 lit. k) art. 129 si art. 196 alin. (l) lit. a) din
pri‘ ira1Codttl administrativ.
c)14. ■ nr.
110TekR..k$TE:
A RT.I lu anul :‘..(11ar 2020-2021 Consiliul Local Grajduri nu isi asurn5
r...tonsabilitatea 1)rganitarii si derularii procedurilor dc ntribttire a
contracteloraeortlurilor-cadru pentru achizitia produselor alercntc „Programului
a contractelor . acordurilor
ric i mo t;coli al Romaniet in perioada 2017-2023 cadru de orestare a servicillor pcntru derularea masurilor edueati•e.
ART.2 Primarul comunei Grajduri. judetul lasi. prin compartimentele de
specialitate %,tasiptirat ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
comunica in termenul leual Institutici Prefectului
ART.3 Pre/enta hotarare se
judetului lasi. Prima•ului comunei Grajduri. Consiliului Judetean, autoritatilor.
afisata pe site- ul si la secliul pritnariei.
institutiilor ci persoonelor interesate

Avizat pentru leualitate,
Sccretar general.
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Hotararea nr. 7 2 din 31.08.2020
privind neasinnarea responsabilitatil organizaril si derularii procedurifor de otribuire a
contracteloriacordurilo•-cadru pentru achizilla produselor oferente Praoramulul pentru 3coll al
Rom6nlei in perfooda 2017-2023 si a contratteloriacorchtrilor - cadru de prestare a servicillor pentru
derularea rndsurtior educative, pentru anut stolor 2020-2021

Consiliul Local al comunei Gropnita, intrunit in sedinta ordinara din 31 august 2020,
Avand in vedere:
- Adresa CJ lasi nr. 24849/19.08.2020 prn care ne solicita comunicarea deciziei cu
privire la asumarea/neasumarea raspunderii pentru Programul pentru Scoli
pentru anul scolar urmator,
Proiectul de hotšrfire initiat de cštre dl. Oneaga lonel;
.2020 prin care propune
Referatul, inregistrat sub nr.
neasumarea responsabilitštii organizšrii si deru arii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente aferente
programului pentru Scoli al Romšniei in perioada 2017-2023 si a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
Hotarirea Guvernului nr 52/2019 privind modificarea si completarea Hotaririi
Guvernului nr 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei
in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul scolar 2017-2023;
ln temeiul art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art.1. Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si a contractelor/acordurilor
- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul
scolar 2020-2021.
Art. 2. Secretarul comunei Gropnita va inainta copie dupa prezenta: Institutiei
Prefectului Judetului lasi, pentru verificarea legalitatii, Consiliului Judetean lasi,
Primarului comunei Gropnita si la cunostintš publicš prin afisare la sediul
primšriei comunei Gropnita.
1
"ij \ ;tontrasemneazii pentru legalitate,
Nr. 72
*:
Secretarul comunei Gr•nita,
Prnedinte sedin
.„..,-.
Consilier local, .\ e) .
Mihaela lonesc
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Bob
Vasile :\\t,
.
s 4 tt it cP Cd7
.r. /
,..tIiiir

,Č

K

,

Prezenlaifiotarare a fost adoptala cu votul pentru a 11 voturi pentru din

CIVO

nym

27.

ROMA,NIA
•-•
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROZE$171

HOTARkREA NR.37
privind asumarea/ neasumarea responsabilitštii organizirii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mfisurilor educative,pentru anul scolar 2020-2021,
Consiliul Local al comunei Grozestijudetul
Avfind in vedere adresa nr.24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean Iasi-Directia
Juridicš-Biroul Programe Guvernamentale cštre Consiliul Local al comunei
Grozestijudetul Iasi in care se precizeaza ca:"in vederea implementarii
Programului pentru scoli al Romaniei,in conformitate cu prevederile art.1.4 si 1.5
din Capitolul 1-Aneza nr.6 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.640/2017 ,cu
modificarile si completarile ulterioare,va adresam rugamintea de a ne comunica
Hotararea de Consiliu Local,privind asumarea/neasumarea responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru
pentru achizitia produdelor aferente programului si a contractelor/acordurilor
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul
scolar 2020-2021"„
Avind in vedere"Referatul de aprobare" al primarului comunei Grozesti,judetul
lasi,inregistrat sub nr.2245/23.08.2020 prin care propune Consiliului Local al
comunei Grozesti,judetul lasi,initierea unui Proiect de hotarare cu privire la
dezbaterea si aprobarea,asumarii/neasumarii responsabilitatii organizarii 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 mfisurilor educative,pentru anul scolar 20202021,
Avfind in vedere prevederile Legii nr.5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020,
Avand in vedere Dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare(UE) 2017/39 al
comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului(UE) nr.1.308/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de de fructe si legume,de banana si de lapte in institutiile
de invatamant si ale Regulamentului delegat(UE) 2017/40 al Comisiei de completare
a Regulamentului(UE) nr.1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si
legume,de lapte si de produse lactate in institutiile de invatamant si de modificare a
Regulamentului delegate(UE) nr.907/2014 al Comisiei ,care cuprinde si distributia
de produse de panificatie,
Avfind in vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romfiniei nr.13/2017 privind
aprobarea participirli Romfiniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene,

Avfind in vederc prevederile Legii nr.55/2018 pentru aprobarea Ordonantei
Cuvcrnului Romfiniei nr.13/2017 privind aprobarea participirii Romfiniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene,
Avfind in vedere prevederile Hotirfirii Guvernului Romfiniei nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 $i pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018,cu
modificirile completirile ulterioare,
Avand in vedere prevederile Hotirfirii Guvernului Rominiei nr.533/2018 pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romfiniei in
modificarea si
perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019,precum si
completarea Hotirfirii Guvernului Romfiniei nr.640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru scoli al Romfinici in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018,
Avfind in vedere prevederile Hotšrfirii Guvernului Romfiniei nr.52/2019 privind
modificarea gi completarea Hotirfirii Guvernului Romfiniei nr.640/2017 pentru
aprobarca Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 si pentru
stabilirea bugetului pentru impletnentarea acestuia in anul scolar 2017-2018, 2018
nr.329/19.09.
Avfind in vedere prevederile Hotirfirii Consiliului Judetean
privndalcePogmuipntrsclaRomfienjudtlIas,cpfi
anul scolar 2018-2019,
8
Avfind in vedere prevederile Hotirfirii Consiliului Judetean lasi nr.330/19.09.201
privind propunerile de rcpartizare pe unitatile administrativ-teritoriale din judetul
a sumelor alocate in anul 2018 din taxa pe valoarea adšugatš destinate finan
lagi
tirii Programului pentru scoli al Romfiniei gi a estimirilor pc anii 2019-2021
conform prevederilor Hotirfirii Guvernului Romfiniei nr.533/2018 privind stabilirea
bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romfiniei 1n perioada
si completarea
2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019,precum si modificarea
Hotirfirii Guvernului Romfiniei nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
seoli al Romfiniei 1n perioada 2017-2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia 1n anul scolar 2017-2018 ,
Avind in vedere Raportul Compartimentului de Resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grozesti,judetul lasi,inregistrat sub
nr.2246/23.08.20 20,
de Avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul
Avind 1n vedere Raportu ►
20
Consiliului Local al comunei Grozesti,judetul Iasi,inregistrat sub nr.2247/23.08.20
Avfind1erp lat.129,in()dOroateUgn
Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare,
Avind in vcdere prevederile art.129,aliniat(7),Iitera"a"dinOrdonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificirile si
completirile ulterioare,
in temeiul prevederilor art.196,aliniat(1),Iitera"a" din Ordonanta de Urgenta a
Guveroului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificšrile si
completirile ulterioare:
HOTARA$TE

ART.1-Se"aprobš" neasumarea responsabilitštii organizirii derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative,pentru anul scolar 2020-2021,
ART.2-Secretarul general al comunei va transmite copie de pc prezenta hotirfire,
primarului comunei Grozestijudetul lasi,compartimentului financiarcontabil,Consiliului Judetean lasi-Directia Juridica-Biroul Programe
Guvernamentale, o va face publicš prin afisare la sediul Primiriei comunei
Grozestijudetul Iasi,pe site-ul instituOei,precum gi Institutiei Prefectului Judetului
lasi,pentru control si legalitate,

Datš,astizi-24 august 2020,

Presedinte de sedintš,
Consifir local-Podaru Mihai,

1.1 f:

Contrasemneazientru legalitate
Secretar genera1. 2 orgos Gheorghe,

-aceastš botirire a fost aprobatš adoptatš in cadrul sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Grozestijudetul Iasi din data de 24 august 2020 cu un
numšr de 8 voturi din 11 consilieri in functie gi prezenti la sedinta de consiliu local
in numir de-10

A

ktol. 4. 6,

.

RomANIA
JUDETuL ti1/45;
.
LOCAL AL COMUNEI FiALALICE5T1

C

SEI? ZtiZti

HOTARAREA
n• 37 cin 28.08.2020

pnvindneasumarea responsabilitš(ii organizirš derulirš proceduni de atribuire a
contractuluVacordului-cadru pentru achizi(ia publicš a produselor aferente Programului pentru scoli al
Romimei in comuna HifIšucestl, pentru anul scolar 2020-2021

Analizand temeiurile jurldice, respectiv:
a) prevederile H.G.R. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei in
perioada 2017-2023;
b) prevederile H.G.R. nr.533/2018 privind Stabilirea bugetului pentru
Programulul pentru Scoll al Romaniei in perioada 2017-2023;

implementarea

c) prevederile H.G.R. nr.52/2019 privind modificarea 5i completarea H.G.R. nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru 5coli al RomSniei in perioadda 2017-2023:
d) dispozitiile an. 129 alin. (2) lit. "d" 5i alin.(7) lit."a" din Codul administrativ aprobat prin
O.U.G. nr.57/2019 publicat in Monitorul Oficial nr.555 din 05.07.2019;
e)

Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Tinand cont de:
a)

Adresa Consiliului judetean lasi nr.24.849 din 19.08.2020 inregistratš la Primaria comunei
Halauce5ti sub nr. sttott din 24.08.2020, privind asumarea/neasumarea responsabllitatil
organizarii 5i derularii procedurii de atribuire a contractului/acordului-cadru pentru achlzitia
publicš produselor aferente Programului pentru scoli in RomAnia tri anul scolar 2020-2021;

privind neasumarea
b) Referatul Intocmit de domnul Pal Marius - consilier juridic
responsabilitš(ii organizarii deruišrli proceduni de atribuire a contractululfacordului-cadru
pentru achizitia publicš produselor aferente Programului pentru scoli tn RomAnia in anul
scolar 2020-2021, inregistrat sub nr.278 din 26.08.2020;
LuAnd act de:
a) Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei H8lauce5ti
lulian si Thregistrat sub nr.280 din 26.08.2020.

Andries

in temelul prevederllor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HALAUCESTI
aclopth prezenta hotarSre:

Art. 1 - Nu se aproba asumarea responsabi.tabi organizarii si derulšrli procedurllor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia publica a produselor aferente

Programului pentru §coli al Romaniei in comuna HalauceSti pentru anul scolar 2020-2021.

Art.2 - Prtmarul comunei Halšucesti prin compartimentele de specilitate din cadrut
aparatului propriu va aduce la indephrure prevederile prezentei hOtarari.

Art. 3 - Secretarul comunei Halaucesti va aduce la cunostinja cetatenilor prevederile
prezentei hotarari prin afisare la sediul consiliului local si va transmite copii de pe aceasta
Institujiei Prefectului judejului

pentru controlul de legalitate;

A,P.I.A. lasi ;
Consiliului judelean lasi;
Primarului comunei Halšucesti.

•

Oresedin; triedinta,

Al:Ghedr • AteRONIC

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI HALAucEvri,
lulian NDR1E$
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PROCEDURI ADMINISTRAT1VE OBLIGATORII,
antenoare atestarn autenticitšjii Hotšrarli Consiliului Local nr. 37 / 28.08,2020
PROCEDURA oE VOT UTILIZATA

Vot prin ridicarea mainii individual

HOTARARE CU CARACTER NORMATiV
0

Hotarare care se adoptš cu votul:
majorld;11 consIllerilor local1 prezemi

1

Numarul constlierilor locali, potrivit legli

2

Numšrul consilierilor locall in functie

3

Numarul consifierilor locali prezenti la adoptarea hotararii

4

Numarul voturilor „PENTRU"

5

Numšrul voturilor iMPOTRIVA"

6

Numarul voturilor „AB71NERE"

7

Numarul consilierilor locali care absenteaza motivat

8

Numarul consllierllor locali care absenteaza nemotivat

Voturi necesare

15
15
14

14
Voturlle „ABTINERE" se
numara la voturile
„IMPOTRIVA".

Numarul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare Si la adoptarea hotararii,
9

neavand drept de vot

8

0
0
0

0

PROCEDURI AOMINISTRATIVE OBLIGATORII.
ulterioare emiterii hotšrarii consiIiului local nr. 37 / 28.08.2020

Nr.

OPERATIUM EFECTUATE

Data

1

2

crt.
0

28.08.2020

Adoptarea hotaršrp
2

Comunicarea catre primar

3

Comunicarea catre prefectul judetului

4

Aducerea la cunosonta publica

5

Devine obligatorie

produce efecte juridice incepšnd cu

28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020

ROMiNIA
PRIMARIA
JUDETUL 1A$1
Str. 113rmine§ti, Juderul la§i, cod —
707509
la§i Romania
Telefon / Fax 0232/ 722000

Nr. 3834 din 28.08.2020
ROMA1NIA
;-

;

al t

9Š161.. :
0011.1

Consiliul Juderean la§i
Prin prezenta vi transmitem Hotšrirea Consiliului Local HAnnitne§ti nr.
39/27.08.2020 privind neasumarea responsabilitAM organizirii §i derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziria produselor aferente Programului
pentru §coli al Rominiei §i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea misurilor educative aferente Programului, la nivelul comunei Hšrmšne§ti, pentru
anul §colar 2020-2021.
Cu stimš,

Intocmii,
Illime lina
\

CONSILIUL LOCAL HARNIANESTI
JUDETUL IASI
H 0 TA. RAREA nr. 39/27.08.2020
privind neasumarca responsabiliatii organiarii li derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romini
si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative aferen
Programului, la nivelul comunei HArminesti, judetul lasi pentru anul scolar 2020-2021
Consiliul local al comunei HArmAnesti, judetul Jasi;
AvAnd in vedere:
art. 1.4 si 1.5 din Capitolul 1 al Anexei nr. 6 la HotArfuta Guvernutui nn 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017 - 2023 pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia fn anul scolar 2017 - 2018;
HotAratrea Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea completarea HotArArii Guvemului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al RomAniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuialn anul scolar 2017 • 2018;
Ordonanta de L/rgentš a Ouvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalli fn administratia publia;
TinAnd cont de:
adresa Consiliului Judetean fasi nr. 24849/19.08.2020;
referatul de aprobare nr. 3838/19.08.2020 privind neasumarea responsabilitkii organiarii $i
derulArii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor•cadru pentru achizitia produselor aferente
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
Programului pentru scoli al RomAniei
pentru anul
derularea mAsurilor educative aferente Programului, la nivelul comunei HArmAriesti, judetul
scolar 2020-2021;
- proiectul de hotArAre nr. 37/19.08.2020 privind neasumarea responsabilitAtii organiarii
derulArii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Rominiei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
educative aferente Programului, la nivelul comunei HArmAnesti, judetul ra fi pentru anul scolar 2020-2021
initiat de Primarul comunei HArmAnesti, judetul fasi;
raportul de specialitate al compartimentului de resort, fnregistrat sub nr. 3839/19.08.2020;
avizul favorabil al Comisiei economico•financiare, agricultua, protectia mcdiului turism din
mirul Consiliului Local al Comunei HArmAnesti, fnregistrat šu6 nr.1963/27.081202-0;
avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplint muna protectie socialš, amenajarea
teritoriului, urbanism, ordine publia situatii de urgentAdin cadnil Consiliului Local al Comunei Htirmfmesti,
inregistrat sub nr. 3965/27.08.2020;
avizul favorabil al Comisiei de activitAti social-culturale, culte, fnvaiiimint, anštate si familie,
protectie copii, tineret
sport din cadrul Consiliului Local al Comunei HArminesti, Inregistrat sub nr.
3967/27.08.2020;
1n lemeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanta de UrgentA a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
,

,

HOTARAFrE:
Art.l. Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii proccdurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli at RomitThiei si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative aferente

Programului, la nivelul comunei Hirminesti, judetul lasi pentru anul scolar 2020-2021, unnind ca aceste
Hšrminesti prin intermediul Consiliului Judeiean 1asi.
proceduri sš fie derulatc pentru comuna
n termen legal copii ale prezentei
Art.2. Secretarul general al comunei HAnnanesti va comunica ►
precum
hotirfiri Primarului comunei Hirmšnesti, Compartimentului achizitii publice, Consiliului Judelean
pentru controlul legalilHlu asupra actelor administrative.
si Institutiei Prefectului judeptlui

Presedinte de sedintš,
Costicš CštAlin Fasolš

Adoptatš in.sedinta din data de
funclie

Avizat pentru legalitate cf. art. 243, alin. (1), lit. a)
din OUG nr. 57/2
Secretar gen ral
Daniela

cu un numšr de

ROMANIA
COMUNA HARMANE$T1
.JUDETUL IASI
SIT. FlArranesti, Judetul 1asi, cod — 707509
lasi RomAnia
Telefon / Fax 0232/ 722000

Nr. 4044/01.09.2020

ROWANIA
Cštre,
Consiliul ludetean lasi

Prin prezenta vš inaintšm alšturat copie dupš •otšrirea Consiliului Local
Hšrminesti nr. 39 privind neasumarea responsabilitštii organizirii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al Rominiei $i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului, la
nivelul comunei Hšrminesti, judetul pentru anul scolar 2020-2021, adoptatš in
sedinta din data de 27.08.2020.
Cu stimš,

Primar,
loan Secrieru

Secretar general al co
Daniela Lilia

CONSILIUL LOCAL Ii.ADMXNESTI
JUDETUL IASI
ft O TA. R A R E A nr. 39/27.08.2020
privind neasurnarea responsabilitštii organizirii derularii procedurilor de atribuire a
al Romfiniel
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
$i a contractelor/acordurilor-cadru de prestarc a serviciilor pentru derularea misurilor educative aferente
Programului, la nivelul comunei Hirminesti, judelul lagi pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al comunei Harmšne§ti, judetul Ia§i;
Avfind in vedere:
art. 1.4 $i 1.5 din Capitolul 1 al Anexei nr. 6 la Hotirfirea Guvemului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru al Rominiei in perioada 2017 - 2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul Folar 2017 - 2018;
Hotšrfirea Guvemului nr. 52/2019 privind modificarea $i completarea Hotšrarii Guvemului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru al Rominiei in perioada 2017 - 2023 $i pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul Folar 2017 - 2018;
Ordonanta de Urgentš a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
▪
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia publicš;
•
Tinand cont de:
adresa Consiliului Judetean lasi nr. 24849/19.08.2020;
•
referatul de aprobare nr. 3838/19.08.2020 privind neasumarea responsabilitštii organizarii si
dcrulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru al Rominiei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente Programului, la nivelul comunei Hšrminesti, judetul lasi pentru anul
Folar 2020-2021;
- proiectul de hotarare nr. 37/19.08.2020 privind neasumarea responsabilitšlii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire 'a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romfiniei $i a contractelor/acordurilor-eadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative aferente Programului, la nivelul comunei Harmlinesti, judetul pentru anul Folar 2020-2021
inipat de Primarul comunei Hirmangti, judetul lasi;
raportul de specialitate al compartimentului de resort, inzegistrat sub nr. 3839/19.08.2020;
avizul favorabil al Cotnisiei economico-financiare, agriculturš, protectia mediului turism din
▪
cadrul Consiliului Local al Comunei Hannšne§ti, inregistrat sub nr. 3963/27.08.2020;
avizul favorabil al Comisiei juridice $i de disciplina, muncš si protectie socialš, amenajarea
teritoriului, urbanism, ordine publica $i situatii de urgentšdin cadrul Consiliului Local al Comunei Harmšnesti,
inregistrat sub nr. 3965/27.08.2020;
avizul favorabil al Comisiei de activitšti social-culturale, culte, Invatimint, sanštate $i familie,
protectie copii, tineret $1 sport din cadrul Consiliului Local ai Comunei HarmEtnesti, inregistrat sub nr.
3967/27.08.2020;
In temeiul art. 196, alin.(I), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTARASTE:
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitatii organizarii §i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru al Romfiniei si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente

Programului, la nivelul comunei Hgrrniinesti, judetul Iasi pentru anul scolar 2020•2021, urmand ca aceste
proceduri sš fie derulate pentru comuna Hirmšnesti prin intermediul Consiliului Judelean Ia§i.
Art.2. Secretarul general al comunei Himšnesti va comunica in termen legal copii ale prezentei
hotariri Primarului comunei Hšrminesti, Compartimentului achizitii publice, Consiliului Judettan Iasi precum
si Institutiei Prefectului judetului pentru controlul legalitšiii asupra actelor administrative.

Presedinte de sedintš,
Costici Clitšlin Pasolš

Adoptatš 1n sedinfa din data de 24 ' al
functie

Avizat pentru legalitate cf. art. 243, alin. (1), lit. a)
din OUG nr. 57/2
Secretar ge
Daniela L'

•2-°1° cu un numšr de

voturi din numšrul total de

co»sil

ROMANIA
Judetul lik$1
COMUNA HELE$TEN1
fax 0232-716770 sau 0232-716768
e-mail: primariahelestent@yahoo.com

Nr. 4577/19.08.2020

CATRE: CONSILIUL JUDETEAN IAS1

Referitor la adresa nr. 24849/19.08.2020, privind asumareeneasumarca responsabilitštii
organizirii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acorduritor cadru pentru achizilia
produselor afercnte Programului pentru scoli al Rominiei si a contractelot/acordurilor cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, vš inaintšm
alšiurat HCL nr. 9 din 28.02.2019.

Cu deosebliš consideratic,

Intoemit,
Achizitii Publice
Sohorian Livia

ROMANIA
Judetul 1A$1
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HELESTENI
Tel / fax 0232-716770 sau 0232-716768
c-mail: primarlahelestenfigyahoo.com

HOTARAREA NR. 9
cu privire la asumarea pentru anul scolar 2018-2019 a responsabilititii organizirii $1 derulkii
procedurilor dc atribuire a contracte1or / acordurilor-cadru pentru achizifia produselor
aferente Programului pentru $coli al Rominiei yi a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative neasumarea pentru perioada
2019-2023 a responsabilititii organizirii si derulArii procedurilor dc atribuire a contractelor /
acordurilor-cadru pentru achizitia produselor afcrente Programului pentru acoli al Romfiniei
fi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servipiilor pentru derularea masurllor
educative, la nivelul comunei Heleneni, judetul Iagi

4

Consiliul Local al comunei Helesteni, judetul lasi;
Avind 1n vedere prevederile Hotitririi Consiliului ludelean lasi nr. 329/19.09.2018 privind
incepfind cu anul Folar 2018-2019;
aplicarea Programului pentru scoli al Romfiniei 1n judetul
Avtind 1n vedere prevederile HotArfirii Consiliului ludetean 1asi nr. 330/19.09.2018 privind
propunerile de repartizare pe unitlitile administrativ- tezitoriale din judetul lasi a sumelor alocate in
anul 2018 din taxa pe valoarea adšuptš destinate finantfirii Programului pentru $coli al Romfiniei
a estimArilor pc anii 2019 2021, conform prevederilor Hotirfirii Guvernului nr. 533/2018 privind
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentreu $coli at Romfiniei 1n perioada 2017 2023pentru anul Folar 2018-2019, precum If modificarea completarea Hottirfir ➢i Guvemului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al Romfiniei in perioada 2017 - 2023 $i pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia In anul scolar 2017-2018;
Avfind in vedere prevcdseile Ordonantei Guvemului nr. 13 din 18 august 2017
al Uniunii Europene;
privind aprobarea participArii Romfiniei la Programul pentru
prevederile
Legii
nr.
55/2018
pentru
aprobarea
Ordonantei Guvemului nr.
Avfind Yn vedere
13/2017 privind aprobarea participltrii Romfiniei la Programul pentru $coli al Uniunii Europene;
Avfind in vedere prevederile Hotfiririi Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru $coli al Romfiniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificArile completArile ultcrioare;
Avind in vedere prevederile HotiitSrii Guvemului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentreu $coli al Romfiniei in perioada 2017 - 2023 pentru anul
$colar 2018•2019, precum yi modificare.a completarea Hotšrfirii Guvemului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei Sn perioada 2017 2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implcmentarea acestuia In anul $colar 2017-2018;
AvAnd 1n vedere prevederile Hotšrfirii Guvemului nr. 52/2019 privind modificarea $i
completarea llotArfirii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coll al
Romfinici in perioada 2017 - 2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scolar 2017-2018;
AvAnd 1n vedere referatul de specialitate inregistrat sub numAnd 297 din 25.01.2019 al
doamnei Sohorianu Livia - consilier, compartimentul achizitii publice;
Avfind Sn vedere proiectul de hotArtire cu privire la asumarea pentru anul Folar 2018-2019 a
responsabilitAtii organizArii derulArii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor•cadru
al Rominiei $i a
pentru achizifia produselor aferente Programului pentru $coli
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor penuu derularea masurilor educative gi

neasumarea pentru perioada 2019-2023 a responsabilitšfii organizšrii si derulArii procedurilor de
aftibuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizilia produselor aferente Programului pentru
scoli al Romšniei gi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea
masurilor educative, la nivelul comunei Helesteni, judetul lasi;
AvAnd in vedere avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helesteni
pentru proiectul de hotšrAre mai sus mentionat ;
Avaind in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiilor publice;
AvAnd in vedere Hotštrarea nr. 391/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice dc aplicare a
prevederitor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitille publice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d" alin. (6) lit. „a" pct. 16 din Legea nr.
215 / 2001 a administratiiei publice locale, republicatš, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatš, cu
modificarile completšrile ulterioare;
HOTARA5TE:

si

derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadni pentru achizitia produsclor aferente
Programului pentru scoli al Romšniei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Helesteni, judetul
Art.2. Neasumarea pentru perioada 2019-2023 a responsabilitšfii organizšrii si derulArii
procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru scoli al Rominiei a contractelor/acordurilor-cadru dc prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Helesteni, judetul lasi.
Art. 3. Sc inarcineazi cu ducere la 1ndeplinire a prezentei hotšrfiri personalul desemnat prin
Dispozitia nr. 54 / 2019 a Primarului comunei Helesteni.
Art.4. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzštoare a prevederilor prezentei hotšrAri atrage
de partea cclor vinovati rispunderea materialš, civilš, administrativš, disciplinarš contraventionalš
sau petradupš caz.
Secretarul comunci Helesteni, va comunica un exemplar de pe prezenta, Primandui
A
pentru exercitarea controlului de legalitate,
comunei Helesteni, lnstitutiei Prefectului Judetului
Consiliului ludetean Iagi $i va fi adusš la cunostinta publicš prin afisare.
Art.l. Asumarea pentru anul scolar 2018- 2019 a responsabilitštii organizšrii

Dauš stšzi 28.02.2019

CONTRASEMNEAZA
Secretar,
Borta§ P u Radu

Primšria comunei Holboca
Judetul lagi
Nr. 8927 din 24.08. 2020

. 7:26
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CATRE
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Urmare adresei dvs. nr. 24849 /19.08.2020 vš comunic5m Hotšršrea Consiliului local al
comunel Holboca nr. 26/18.04.2019 privind asumarea/neasumarea responsabilitštil organizšrii si
derulšrii proceduritor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative ,pentru anul Folar 2020-2021.

Ec.

rimar,
rghe $tefurac

Secretar general al comunei ,
Mariana Thharia

Consiliul local al comunei Holboca
Judetul lasi

HOTARAREA Nr. 26
privind asumarea responsabilitštii organiz5rii $i derulbrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produsefor aferente programului neasumarea
contractelorlacordurnor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative,
aferente Programului pentru scoli al Romšnlei, Ia nivelul comunei Holboca, judetul lasi
Consiliul local al comunei Holboca judetul lasi;
Avand in vedere:
- proiectul de hotšršre initiat de d-1 Pamfil Neculai-Aurel -viceprimarul comunel Holboca privind
asumarea responsabilitštii organizšrii derularii procedurilor de atribuire a contractelortacordurilor-cadru
pentru achizitia produselor aferente programului si neasumarea contractelortacordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative,aferente Programului pentru sco1i al Rombniel, la nivelul
comunei Holboca, judetul las1 , inregistrat la nr. 4793 / 17.04.2019
- referatul d-lui Ichim George -Marian - consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Holboca inregistrat la nr. 3887/03.04.2019;
nr. 5746/25.02.2019 referitoare la adoptarea unei hotšršri de consiliu local cu
-adresa Consiliului Judelean
privire la asumarea/neasumarea responsabilitštii organizšril derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului a contractelorlacordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, aferente Programulul pentru scoli al
Romšniei;
- prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participšrii Romšniei la Programul pentru scoli al Uniunii
Europene;
- prevederile Legii nr, 5e./2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participŠrii
Romšnlei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
- prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rornšniei 1n perioada 2017-2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018;
- prevederile H.G. nr. 53312018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al
Romšniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019, precum si modificarea gi completarea Hoišrarii
Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei 1n perioada 2017-2023 si pentru
stabilirea bugetului pentru Implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018;
-prevederile H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si completarea Hotšririi Guvemului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoh al Rombniei in perioada 2017-2023 pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018;
nr. 329/19.09.2018 privind aplicarea Programului pentru scoli al Romšniei in judetul
- preyederile H.C.J
incepšnd cu anul scolar 2018 - 2019;
nr. 330119.09.2018 privind propunerile de repartizare pe unitštile administrativ-teritoriale
- prevederile H.C.J
a
sumelor
alocate
in anul 2018 din laxa pe valoare adšugatš destinate finantšrii Programului pentru
din jude(ul
scoli al Romšniei a estimšrifor pe anii 2019 2021, conform H.G nr. 53312018;
- prevederile art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin.(3), alin.(5), alin.(6) si (7) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publicš localš, republicalš, cu modificšrile completšrile ulterioare:

in temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrafia publicš loca15, republicatŠ, cu modific5rile gi
completarile ulterioare;

•

HOTARASTE:

Art.1. Se asumš responsabilitatea organizšdi derul5rii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului gi a contractelor/acordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, aferente Programului pentru gcoli al
pentru anul scolar 2020 -2021.
RomAniel, la nivelul comunei Holboca , judetul
Ar1.2 Nu se asumš responsabilitatea organiz5rii derulšrii procedurilor de atribuire s contractelor de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru gcoli al Romšniel,
la nivelul comunei Holboca , judetul lagi, pentru anul scolar 2020 -2021.
Art3. Prevederile prezentei hotArtri vor fi aduse la Indeplinire de cštre domnul $tefurac Gheorghe , primarul al
comunei Holboca, prin intermediul aparatului de specialitate.
Art.4. Secretarul unitštii administrativ — teritoriale Hdboca va comunica prezenta hottršre persoanelor
, Institutiei Prefectului judelului lagl gl o va aduce la cunoglintš publicš.
interesate, APIA

Datš astšzi 18 aprilie 2019

Pregedinte
Grigor
Vizat pentru legalitate,
Secrefir,
Mariand Zaharia
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Consilut local al comunei Holboca
Judetul lasi

HOTARAREA Nr.47

privind neasumarea responsablikkii organizarri si derularli procedurrior de etribuire a
oontractelorlacorduntor-cadru pentru achizita produselor aferente programului sl neasumarea
contractelor/acordurtIor-cadru de prestare a serviciitor pentru derularea masurilor educative,
HO1b0C8,;udetvi lasš pentru anul scolar 2020•2021
aferente Programulul pentru sooll al Romšniel, la niveiul comunei
Gonsriiul local ai comunei Hotboca , judetuI lasi;
Avand in vedere:
de d-I Stefurac Gheorghe - primarui comunei Hottoc.a privInd neasumarea
proleaul
de
homrare
larea
responsabriltštri organizarri A1 derularti procedurilor de atribuire a contractelodacordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente prograrnului si neasumarea contractelorlecordurilor-oedru de prestare a servieritor pentru deru u
masurtior educative.aferente Programthui pentru scori at Romaniei, Ia niveiul comunei Mothoca,judetul last pentru anl
local cu privie la asumareaineasumarea
scclar 2020-2021
-adresa Consaušul Judetean rasi refentoare la adoptarea unet hotšrari de
responsabilitatiš organizarit derularit procadurilor de arribulre a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aforente prograrnubli a contractelorfacordurilor•dru de ptestare a servIcilor pentru derularea ntsurilor
educative, aferente Programutur penu scoli al Romenteri Romaniel ia Programul pentru scoll al Uniunii Europene;
Rornantei la
- prevederrie O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participšt
prevederile Legii nr. 55/2016 pentru aprobarea Ordonantel Guvemului nr. 1312017 pavind aprobarea participeri
•
Programul pentru scori al Uniunri Europene;
ROMAniel in perioada 2017•2023 ;
- prevederite H.G. nr. 64312017 pentru aprobarea Programtriui
pentru
scoli al
pentru
implementama
Programului pentru scoti al Romarialin
completarea
Hotararii Guvemului nr. 64012017
- prevederrie H.G. nr. 53312018 privind stabriirea tegetUiti
2018-2019, precum $i modificanaa si
pentru
anut
scolar
2017-2023
permada
pentm aprobarea Programului pentm scoli al Romeniai in pertada 2017-2023;
5?12019 privind rnodiricarea $i completarsa Hotararil Guvemutui nr, 640120t7 pentm aprobarea
-prevederrie H.G. nr.
judetut
Programului pentru scori at Romantei
in perioada perrind
2017-2023;
nr. 330/19.09.2018
propunethe de repartizare pe unitštle administrativ-tertortaie
prevederile
H.C.J
lasla •sumelor
alocate
in anul 2018 din taxa pe valoare adaugatš destInate finantšriš Programail pentm scori Romerriel st a

2021, conform H.G nr. 533/2018;
estrinarribr
pe anriart2019•
ln temeiut
196 ariniat 1 Iriera b trin OUG 57/2019 privInd Codu' administrativ:
NoTARks7E.

rocedurilor de atribuire a contractelorlacorduribr Artl. Nu se asuma responsabilitatea organizarli derultril porlavordurriorcadm de prestare a serviciitor pentru
cadru pentru achiAtia produselor aferente programulal a contactel
derularea mesuritor educative, aferente Programului pentru scoll af Romartei, la rivelui comunei Holbcca , judetul lasi,

.

2020 -2021.
pentruArt.2
anu: Nu
scolar
se asuma
responsablIttatea organIzerri si derularii proceduribr de atribuire s contractelor de prestare a
servicir/or pentru deru%rea masuritor educadve aferente Prograrculul pentru scoli al Rornanlei, la nivelul comunei
•.

2020 -2021.
Holboca , ludettO
lasi, prezentel
pentru anut
scolarvor
Prevederile
hotertri
aduse ta indeprinire de cštre dornnul Stefurac Gheorghe , primarul al comunei
Art3.
, APIA 141.
tioltroca, prin intermediul aparatulut de specialitate.
Secretarul general al comunei Holboca va comunica prezenta holarke persoaneor interesate
Art4.
ulut last Si o va aduce la cunoskintš pubrica.
Institutiei Prefectului ►uele►
Date astazi 10 septembrie 2020
Presecinte. sectinta,
Neculat Au ppri

Contrasemnpaza,
Secretar general oorrunei,
Mariana gaharia

;

1

ROMANIA
CONSILIUL •OCAL AL COMUNEI HORLESTI
JUDETUL IASI

HOTARXREANR.65
privind: „ neasumarea responsabilitlitil organizirii el derulirii procedurilor de atribuire a contreeteloriscordurilorcadru pentru acbiritia produselor aferente Programulul pentru tcoli al Rominiel fillcontractelortacordurilor-cadru de
prestare a servicillor pentru derularea misurilor educative, la nivelul Comunel Horlestl, Judetul lasi"

Consiliul Local al Comunei Horlesti, juderul, lasi, intrunit 112 sedintš ordinarš la data de
31.08.2020;
Aviind in vedere :
Adresa Consiliului Judelean Ia§i nr. 24849/19.08.2020 prin care se solicitš adoptarea Hotšrfirii
Consiliului Local cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitštii organizlirii derullirii procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordulor cadru de prestare a scrviciilor pentru derularea misurilor educative, pentru anul
§colar 2020 — 2021:
referatul de specialitatelnregistrat sub numšrul 5122 din 20.08.2020 al secretarului comunci,
prin care propune „neasumarea responsabilitAtii organizšrii derulirii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Progamului pentru scoli al Rominiei
§i a contmctelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative, la nivelul
Comunei Horlesti, judetul Iasi;
expunerea de motive nr. 5123 din 20.08.2020 prezentatš si sustinutš de primarului comunei
Horlesti,
Proiectul de hotirire inexmit de clitre Primarul comunei Horlesti, judetul lasi, domnul Mihai
Cadar, in temeiul dispozitiilor art.136 alin. (1) si 2 din Ordonanta de Urgentš a Guvemului nr. 57 din
03.07.2019 privind Codul administrativ;
avizul favorabil al comisiei de specialitate —Comisia pentru agriculturš, activitšti economicofinanciare, bugct, amenajarea teritoriului si urbanism pentru proiectul de hotirfire mai sus mentionat,
avize emise in temeiul prevederilor art. 136 alin. (3), lit. „b", alin.6 din Ordonanta de Urgentš a
Guvemului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ Inregistrat cu nr. 5250 din 28.08.2020;
avizul favorabil al comisiei de specialitate —Comisia pentru activititi social — culturale,
Invštiunint, slinštate §i familie,muncš si protectie socialš, protectie copii pentru proiectul de hotirfire mai
sus mentionat, avize emise in temeiul prevederilor art. 136 alin. (3), lit. ,,b", alin.6 din Ordonanta de
Urgentš a Guvemului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ Inregistrat cu nr. 5251 din
28.08.2020;
avizul favorabil al comisiei de specialitate —Comisia pentru protectie mediu Si turism,juridici gi
de disciplinš, pentru proiectul de hotšrlire mai sus mentionat, avize emise 'in temeiul prevederilor art. 136
alin. (3), lit. „b", alin.6 din Ordonanta de Urgentš a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul
administrativ 1nregistrat cu nr. 5252 din 28.08.2020;
in conformitate cu:
prevederile Legii nr. 98/2016 a achizitiilor publice publicatšin M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016;
Hotirfirea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Norrnelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicšfacordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizijiile publice;
prevederile Ordonantei Guvernului ar. 13/2017 privind aprobarea participlirii Romfiniei in
Programul pentru scoli al Uniunii Europene;

prevcderile Legii nr. 5512018 pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participirii
Rominiei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
1.5 din Capitolul 1- Anexa 6 din Hotirarii Guvemului nr. 640/2017 pentru
prcvederile 1.4 si
pentru stabilirea bugetului
aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017-2023 si
completšrile ulterioare;
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu moditicirile si
si
prevederile Hotšririi Guvemului nr. 52/2019 privind modificarea completarea H.G. nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017 — 2023 gi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 1n anul scolar 2017 — 2018 publicatš in M.Of nr. 101
din 8 februarie 2019;
prevederile Ordonantei Guvemului Romaniei nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru
de organizare si functionare a consiliilor locale;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tchnicš legislativš pentru elaborarea actelor
normative, republicatš cu modificArile si completitrile ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala 1n administratia publicš;
prevederile Legii 544/2004-legea contenciosului administrativ, republicatš cu modificarile gi
completšrile ulterioare propunc urmitorul
in temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit."a", din Ordonanta de Urgentš a Guvemului nr. 57 din
03.07.2019 privind Codul administrativ;
kl0TiRA$TE
Art. 01. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizarii derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Rominiei
pentru anul scolar 2020-2021 a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative, la nivelul Comunei Horlesti, judetul
Art.02. Se insiminearl cu ducerea la indeplinire a prezentei hotiriri, personalul cu atributii in
domeniul achiziiiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art 03. Nelndeplinirea sau indeplinirea necorespunzštoare a prevederilor prezentei hotšrari atrage
de partea celor vinovati rispunderea materialš, civilš, administrativš, disciplinarš contraventionalš sau
penalš, dupš caz.
comunci pentru luarea la
Art. 04. Copii de pe prezenta hotšrare se vor comunica Primarului
Serviciului
controlul legalitštii
lasi
cunostintš si ducerea la indeplinire; Institutiei Prefectului judetului
actelor administrative, in vederea verificirii legalitštii acesteia;Consiliului Judetean lasi; altor persoane
fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei Horlesti.
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ROM 'ANIA
JUDETUL 1A$1
COMUNA ION NECULCE
Localitatea Razboicni, Comuna Ion Neculce,
Judetul la§i, cod 705311
CIF 4541050
Tel: 0232/710 880; Fax: 0232/710 780
e-mail: office(torimaria-ionneculce.ro
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CONSILIUL JUDETEAN IASI
Prin prezenta va inaintam Hotšrirea Consiliului Local al comunci Ion Neculce
nr.70/27.08.2020 privind neasumarea responsabilitatilor organimrii si derularii procedurilor
de atribuire a contractelor/acorduriior — cadru pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021, adoptata cu un nr. de 14 voturi „pentnr,
in sedinta ordinara din data de 27.08.2020.

PFtIMAR ,

SECRETAR GENERAL,

VALEANU GHEORG

CROSU GRE7HE

ROMAN1A
JUDETUL 1A$1
COMUNA ION NECULCE
Localitatea Ftšzboieni, Comuna lon Necuke, Judetul lasi,
cod 705311
CIF 4541050
Tel: 02321710 880; Fax: 0232/710 780
e-mail: officerchorimaria - ionneculetro

/

HOTARAREA NR.70
Din 27.08.2020
Privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor — cadru pentru achizitia produselor aferente programului a
contractdor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative pentru anul scoIar 2020-2021

Analizfind temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea de Cuvem nr. 678/2020privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2020-2021,
precum si pentru modificarea si completarea Ilotararii Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018.
- Prevederile Hotararii de Guvem nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Prevederile Ordonantei de Guvem nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile u1terioare.
- Prevederile Legii nr. 52/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 13/2017 privind
aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene.
- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Romšniel in perioada 2017-2023 pentru anul scolar
2018-2019, precum si modificarea si completarea Hotarfirii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia ln anul scolar 2017-2018.
- Prevederile art. III din Hotararea Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rotnaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2017-2018.
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
repuhlicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1

- Prevederile punctelor 1.6 si 2.2 din Procedura privind colaborarea si distribuirea de
responsabilitati intre consiliile judetenc si consiliile locale.
Tinand cont de:
- Raportul comparthnentului de specialitate nr. 7426/24.08.2020 prin care se solicit5
neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelorfacordurilor — cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative.
- referatul de aprobare prezentat de dl. Valcanu Gheorghe, primarul comunci lon Neculce,
Mregistrat sub nr.7440/24.08.2020;
- proiectul de hotarare initiat si prezentat, inregistrat sub nr. 7441/24.08.2020.
- raportul compartimentului de resort, inregistrat sub nr. 7545/25.08.2020.
- avizul comisiei pcntru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr. 7629/27.08.2020.
- avizul comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, gospodarire comunala.
protectia mediului si a monumentelor istorice, activitati sportive si de agrement, inregist ;.t sub
nr. 7651127.08.2020.
- Adresa Consiliului Judetean lasi nr. 24849/19.08.2020.
ln temeiul prevederilor art.129, coroborate cu cele ale art. 139 alin.(1) si art.196, alin.(1),
lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ION NECULCE, adoptil prezenta hotirfire:
Art.1 . — Consiliul Local al comunei lon Neculce nu isi asuma responsabilitatea organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor — cadru pentru achizitia produselor
aferente programului si a contractelorlacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
tnasurilor educative pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2. — Secretarul comunei lon Neculce va comunica prezenta hotšrAre primarului comunei
lon Neculce, compartimentelor de specialitate din cadrul U.A.T. Comuna lon Neculce, Institutiei
Prefectului Judetului lasi in vederea exercitarii controlului pentru legalitate, Consiliului Judetean
lasi si o va aduce la cunostinta publica prin atisare.
Presedinte de sedintš,
Consilier local, BOure
t'a

'L L

Contrasemneazš pt. legalitate, 1
secretar general al comun d 4,
Grosu Gheorghe ,::

. L-.,,
(cy

''

""

Prezenta hotarfirc a fost adoptarš cu un hf: dc 14 voturi „pcntru",0 voturi ,impotriva", 0 voturi „abtinere",

din cei 14 consilieri locali prezenti.
Nr.consilieri locali in funclie: 14
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ROMAN1A
JUDETUL 1.01
COMUNA ION NECULCE
Localitatca Riizboieni, Comunn lon NeenIce, Judetul lasi,
cod 705311
C1F 4541050
Tel: 0232/710 880; Fas: 0232/710 780
e-maik uffi••iii nrintaria-immeenlec•o

1 10TXRA.REA NR.70
-

Din 27.08.2020
Privind neasumarca responsabilitatilor organizarii si derularii proccdurilor dc atribuirc a
contractelor/acordurilor — cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor-cadrit de prestare a serviciilor pentru tlerularea masurilor
educative pcntru anul scolar 2020-2021
Analizand temeiurite juridice. respectiv prevederilc:
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 1egislativa pentru elaborarca actelor normative,

cu modificarile si completarilc ultcrioare.
Hotararca dc Guvern nr. 678/2020privind stahilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru scoli al Romanici in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2020-2021.
prccum si pcntru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarca
7-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
Rrogramului pcntru scoli al Romanici in perioada 20 ►
implement:trea accstuia in alltil seolar 2017-2018.
- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al
Romanici in perioada 2017-2023 si pcntru stabilirca bugctului pentru implementarea ace•tuia in
si completarile ulterioare.
eir
antil scnlar 2U 17-20
- Prevederile Ordonantei dc Ouvern nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romanici la
Progranw l pentru sculi al Uniunii Enwpcne, cu modificarile si completarile ulterioare.
7 privind
- Prevedc•ik Legii nr. 52/20 I ;". pciltru aprobarea Ordonantei Gtivernului nr. 13n01
aprobarea participarii Itomaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Ettropenc.
- Prevcderne Hotararii de Gmcm nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarca Programului pentru scoli al Romdniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar
2018-2019. prccum modificnrcd si completarea Hotardrii Ciuvernultti nr. 640/2017 pentru
aprobaro: Prouramului pcntru m•oli :t1 Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
bugetplui i lcittru implcmentarea in anul scolar 2017-2018.
rca Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea si completarea
- Prevetkrilc art. lil din 1
Hotararii Cluvesnului nr. 6.10"2.•17 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romanici in
bugetultd pentru implementarea accstuia in anul scolar
perioada 20 i 7-2023 si pentru
2017-2018.
repub 1 i‘•

1.e.2; nr.52::'003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
• ..: 1.111)0(.1 .1111::11'lle si

ulterioare.

1

- Prevederilc punctelor 1.6 si 2.2 din Procedura privind colaborarea si distribttirea de
responsabilitati intrc consiliile judetene si consiliile
Tinandcont de:
- Raportul compartimentultei de specialitate nr. 7426/24.08.2020

prin

care se solicita

neasurnarea responsabilitatilor organizarii. si dertilarii procedurilor Je atribuire a
contractelotlacordurilor — cadru pentru achizitizt produselor aferente programului si

a

contractelotlacordmilor-cadru de prestare a serviciilor pettzto derultirc:t inasuritor educativc.
- referatul de aprobare prezentat de dl. Valeanu Gheorghe, prinutrul comunei lon Neculce,
inrcgistrat sub nr.7440/24.08.2020:
- proicctul de hotarare initiat si prezentat, inregistnu sub nr. 7441124.08.2020.
- raportul companimentului dc resort. inregistrat sub nr. 7545125.08.2020.
- avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridiczt. apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetalenilor, inregistrat sub nr. 7629/27.08.2020.
- avizul comisiei pentru invatamant. sanatatc. cultura, protectie sociala, gospodarire comunala,
protectia mediului si a monumentelor istorice, activitati sportive si de agrement. inregistrat sub
nr. 7651/27.08.2020.
- Adresa Consilitilui Judetean lasi nr. 24849/19.08.2020.
ln temehd prevederitor art.129, coroborate cu celc nlc art. 139 alin.(1) si art.196,
lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administ•ativ, ett modificarile si
completarile ulterioarc.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ION NECULCE. adoptit prezeitta hotfiriire:
Art.1. — Consiliul Local al comunei lon Neculce nu isi asuma responsabilitatea organizarii si
dcrularii procedttrilor de atribuire a contractelor/acorclurilor — cadru pcntru achizitia produselor
aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea
masurilor educativc pcntru anul scolar 2020-2021.
Art.2. — Secretarul comunei lon Neculce va comunica pre•enta hotarfire primurului comunei
lon Neculce, cotnpartimentelor de specialitate din cadrul U.A.T. Comuna lon Neculce, Institutici
Prefectului Judetului lasi in vederea exercitarii controlului pentru legalitate. Consiliului Judetean
lasi si o va aduce la cunostinta publica prin afisare.
Contrasentneazš pt. legalitate,

Presedinte dc sediniii„
Consilicr local, Boureqt

secretar general al comunei,,
Crosu Gheorghe

Prezenta hotarzirea fost adoptata cu un nr. dc 14 voturi _pentru",0 votu•i nimpotri va"„ 0 voturi „ablinere",
din cei 14 consilieri locali prezenti.
Nr.consilieri locali Sn functie: 14
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COMUNA IPATELE
JUDETUL IAS1
CONSILIUL LOCAL

Gla tl
_ us2 .014-

HOTARAREA nr.41 din 27.08.2020
privind neasumarea responsabilitAtii dc eštre UAT Ipatele a organizfirii si derularii
procedurilor de atribuire a contractder/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru $eoli al RomAnteiji a contractellorfacorduriler-cadru de
prestare a servicillor pentru derutarea miisurilor educative, pentru anul wolar 20202021
Consiliul Local al comunei Ipatelejudetul lasi intrunit in sedinta ordinara din
27.08.2020;
de primarul comunei Ipatelejudetul lasi
Avand in vedere proiectul cts hotarare
2020
privind
privind
neasumarea responsabilitAtii de
inregistrata la nr.34/110 din /9.S.
derulArii
procedurilor de atribuire a
Ipatele a organizArii
UAT
catre
contractelor/acordtuilor-cadm pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli
al Rominiei tsi a contactelor/acordwilor-cadru de prestare a scrviciilor pentru deruhuea
misurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
aprobare al primarul comunei Ipatelejudetul Iasi
Avand in vec1/4re refem4
2020 neasumarea responsabilitthii de ethre UAT
n•Pd•
inregistrata la nrillortn di
Ipatele a organizArii Si derulArii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-caclm
pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Rominici,si a
contractelor/acordurflor-cadnt de prestare a servictilor pentru derularea mItsunlor educative,
pentru anul scolar 2020-2021;
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Financiar
Contnbil Impozite si Taxe Locale si Compartimentul de Achizitii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului care praezintaentitrea legala a proiectului de
hotarare mentionat mai sus inregistrat la nr. 64..ft din 2020;
In conformitate cu prevederile:
Guverrrului nr. 640/2017 pentru aprobwe,a Programului pentru Scoli al
Romfiniei in perioada 2017-2023 si pcntru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 1n
anul scolar 2017-2018, modificatš si completatš prin disporiliile Hotarkii Guvemului nr.
52/2019, Houlrfirii Guvernului 559/2019 si Hotinirii Guvernulni nr.678 din 14 augast 2020;
- punctului 1 .4 din Cap.I al Anexei nr.6 din H.G. nr. 52/2019, privind modificarea si
completarea H.G. nr.640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al Romliniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului penttu implementarea acestuia in anul
scolar 2017-2018 ,act normativ care la attl ,pct.12 alin.6 prevede faptul ca „Consiliile
judetene si consiliile locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitsttile Inainte de demararea
Programului,conform procedurii privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre
consiltile judetene si consiliile locale, prevlizutš in anexa nr•6'';
AvAnd 1n vedere dispozitiie Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš legislativi
pentru elaborarea actelor normativc;
Aviind in vedere prevederile art.129 alin.1,albt2,1ita), alin.7,1it(a) ,art.139,a1in.1) din
O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

XVd TC:SI OZOZ 00/LZ

Avfind in vedere Avizul favorabil pritnit din partc,a Comisiei pentru adrninistratie
publica, juridica, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si a libenatilor cetatenilor
care functioneaza j in cadrul Consiliului Local Ipatele judetul Iasi inregistrat la
nr. 02 3 din .2/423- • 2020;
Avind in vedere Avizul favorabil pritnit din partea Comisiei dc studii, prognoze,
economico sociale, buget finante si administrarea domeniului pubbc,urbanism si amenajarea
teritoriului care funclioneaza in cadrul Consiliului Local Ipatele judeml Tasi inregistrat la
nr. 35211 din 2020;
Avind 1n vedere Avizul favorabil primit din partea Comisiei pentru invatamant
,sanatate, cWtura, protectie sociala care fimaionesza in cadrul Consiliului Local Ipatele
judetul lasi imegistrat la nr. 5 fee5 din 1/-ae. 2020;
in temeiul art.136 alin.1,art.196 alin.Llita) din O.U.G. ru.57/03.07.2019 privind
Codul administrativ,cu modificirile gi cornpletšrile Wteriatre,
FIOTARiSTE:
Art.l.Neasumarett responsabilititii de cštre UAT lpatele a organizšrii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli a1 Romfiniei,§i a contracteloriacordurilor-cadm de prestare a
serviciilor pentru derularea misurilor educative, pentru anul $00181' 2020-2021;
Art.2. Primarul Comunei Ipatele §i compartimentele de specialitate vor asigura
aducerea la Indeplinirc a prczentei hotinki.
Art.3. Copii de pe prezenta se vor comunica:
- lnstitutiei Prefectului judetului Iasi;
▪ Primarulni comunei Ipatele;
▪ Compartimentul Financiar Contabil Impozite Taxe Locale;
• Consiliului Judetean lasi;
si se va afisa in scopul aducerii la cunostinta publica a prevederilor acesteia.
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Miron

:000

Contrasemneazš,
SECRETAR GEhTERAL ,
Diaconu Liliana
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tel. 0232732975; tel/fax

ROMIkNIA
JUDETUL 1A$1
COMUNA LESPEZI
CIF 4541319
0232715454;e-mail contact@primarialespezi.ro

Nr. 4360 din 12 august 2020

Cštre,
- CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
- AGENTIA DE PLAT1 $11NTEVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Prin prezenta vš aducem la cunostintš cš la Comuna
Lespezi nu s-au demarat procedurile de achizitie, urmAnd ca pentru
anul scolar 2020-2021 sš nu ne mai asumšm responsablitatea
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor gi a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea mšsurilor educative, aferente Programului pentru $coli al
Romdniei in perioada 2017 — 2023.
PRIMAR,
Dr. LAZ - R IOAN

Aist4 L

47) ap-c-

JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNE1 LESPEZ1

HOTA RAREA nr. 31
din 1 septemrie 2020
privind neasumarea responsabilitšfil organizarii derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor §i a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative, aferente Programului pentru scoli la nivelul Comunei
Lespezi, pentru anul scolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Lespezijudetul lasi intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere prevederile Hotšrfirii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017 - 2023 $i pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018, cu
modificarile $i completšfile ulterioare;
In baza prevederilor art. .129 alin.(1),alin.(2) lit. "b" si alin.(4) Jit.„d", art.
139 alin.(1) coroborat cu art.5,1it. "ee" din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ din OUG nr.57/20I 9 privind Codul administrativ cu modificarile
ulterioare ;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Primarului comunei Lespezi,
judetul Iasi — Lazar Ioan initiator al proiectului de hotarfire, inregistrat sub nr
4124/30.07.2020 ;
Avind in vedere proiectul de hotšrfire inregistrat sub nr. 4125/30.07.2020;
Avand in vedere Raportul de specialitate la proiectul de hotarare
inregistrat sub nr. 4405 din 14.08. 2020, al d-lui. Mirculet Dumitru-Tonyconsilier juridic in Aparatul de specialitate al Primarului comunei Lespezi;
In baza Avizului favorabil al Comisiei pentru administratie publica,
juridica si de disciplina, apararea ordinii publice, protectie mediu si turism,din
cadrul Consiliului Local al comunei Lespezi,judetul lasi inregistrat sub
nr.4677/2020;
In baza Avizului favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, studii, prognoze,
programe exteme si relatii internationale din cadrul Consiliului Local al comunei
Lespezijudetul Iasi inregistrat sub nr4476/2020.;
In baza Avizului favorabil al Comisiei pentru invatamant, sanatate si
familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie
copii, tineret si sport din cadrul Consiliului Local al comunei Lespezijudetul Iasi
inregistrat sub nr.4778/2020;
Avand in vedere ca au fost indeplinite procedurile prevazute de dispozitiile
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 1n administratia publicš,
republicatš;

JUDETUL IASI
CONSILIUI. LOCAL AL COMUNEI LESPEZI

HOTARAREA nr. 31
din 1 septemrie 2020
privind neasumarea responsabilitaiii organizArii derulšrii procedurilor de
atribuirc a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative, aferente Programului pentru scoli la nivelul Comunei
Lespezi, pentru anul scolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Lespezi,judetul Iasi intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere prevederile HotArfirii Guvemului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017 - 2023 pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018, cu
modificarile completšrile ulterioare;
$i alin.(4) ,lit.„d", art.
In baza prevederilor art. .129 alin.(1),alin.(2) lit.
139 alin.(1) coroborat cu art.5,1it. "ee" din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile
ulterioare ;
Avand in vedere Referatul de aprobare a Primarului comunei Lespezi,
judetul lasi — Lazar Ioan initiator al proiectului de hotarfire, inregistrat sub nr
4124/30.07.2020 ;
Avind in vedere proiectul de hotArfire ihregistrat sub nr. 4125/30.07.2020;
Avand in vedere Raporjul de specialitate la proiectul de hotarare
inregistrat sub nr. 4405 din 14.08. 2020, al d-lui. MArculet Dumitru-Tonyconsilier juridic in Aparatul de specialitate al Primarului comunei Lespezi;
In baza Avizului favorabil al Comisiei pentru administratie publica,
juridica si de disciplina, apararea ordinii publice, protectie mediu si turism,din
cadrul Consiliului Local al comunei Lespezijudetul lasi inregistrat sub
nr.4677/2020;
ln baza Avizului favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, studii, prognoze,
programe exteme si relatii internationale din cadrul Consiliului Local al comunei
Lespezi,judetul lasi inregistrat sub nr4476/2020.;
In baza Avizului favorabil al Comisiei pentru invatamant, sanatate si
familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie
copii, tineret si sport din cadrul Consiliului Local al comunei Lespezijudetul lasi
inregistrat sub nr.4778/2020;
Avand in vedere ca au fost indeplinite procedurile prevazute de dispozitiile
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publicš,
republicatš;

in tenneiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare,
HOTARA$TE:
derularii
Art.I.- Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšdi
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pent•u achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentni
derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli pentru anul
scolar 2020-2021 la nivelul Comunei Lespezijudetul
Art.2.- De ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei raspund
primarul comunei Lespezijudetul lasi.
Art. 3.- Prezenta se va comunica institutiei Prefectului Judetului lasi,
Primarului comunei Lespezi,Consiliului Judetean lasi institutiilor interesate si se
va afisa public .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PINTILIEASA MIHA1
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
GHERMAN CORINA
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Hotšrfirea nr. 51 / 2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor
/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul
scolar 2020-2021, la nivelul comunei Letcani, judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, Intrunit la lucrarile
sedirrtei ordinare din data de 28 august 2020,
Avand lu vedere:

Proiectul de hotšrare nr.7293/2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul comunei Letcani, judetul Iasi
proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian.
▪ referatul nr.7337/24.08.2020, intocinit de compartimentul pentru achizitii publice din cadrul primiriei,
privind propunerea de neasumare a rispunderii pentru organizarea si derularea procedurilor de atribuire
a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli pentru anul 2020-2021;
▪ Adresa Consiliului Judetean Ia.si nr. 24849/19.08.2020 privind implementarea Programului pentru scoli
a Romaniei;
• Avand in vedere OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al
Uniunii Europene;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guverrtului nr. 13/2017
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Avandln vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
exatninand prevederile legale specifice 1n materie, respectiv: HG 640/2017 pentru aprobarea
erogramului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017- 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2019-2020; Hotararea nr. 678/20.08.2020 privind stabilirea bugetului
pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar
2020-2021, precum si pentru modificarea si completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2018; HCL nr.39/2019 si faptul cš beneficiarii sumelor alocate in
cadrul Programului pentru scoli a Romaniei sunt Consiliile Judetene;
In temeiul art.196 alin.(1) si art.240 alin.(1) din OUG nr.57/2019-Codul Administmtiv, cu
modificirile si completšrile ulterioare
HOTARMTE:
Art. 1. Se aprobš neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelor /acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative la nivelul comunei Letcani, judetul Iasi.

Art.2 Primarul, viceprimarul, compartimentul financiar contabil si ajutoare de stat gi
compartimentul pentru achizitii publice din cadrul primšriei vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotšrlui.
Art.3 Secretarul general al comunei va inainta un exemplar din prezenta hotAntre primarului,
viceprimarului, compartimentului financiar contabil gi ajutoare de stat compartimentului pentru
achizitii publice din cadrul primšriei, Consiliului Judettan lasi Institutiei Prefectului Judetului
0 aapit a prezentei hollrlri va sflaata la sediul consiliului local pcnim a fi adusil la cunovintš publica.

Datš astizi: 28.08.2020
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Hotririrea ar. 51 / 2020
privind neasumarca responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor
lacordurilor cadru pcntru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul
Iasi
rtcolar 2020-2021, Itt nivetul comunei Letcani, judetul
legal constituit, intrunit la luerarile
sedimei ordinare din data de 28 august 2020,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,
Avand In vcuerc:

Proiectul de hotarare nr.7293/2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contracrelor lacordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente
al Ronutniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
Programului pclurkl SCOli
derularea int”uriior educative. pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul comunci Letcani, judetul lasi
proicet initiar de primarul comuttei, domnut Turcu Stelian.
referatul nr.7337/24.08.2020, Intoemit de compartimentul pentru achizitli publice din cadrul primariei,
de neasumare a raspunderii pentru organizarea derularea procedurilor de atribuire
privind
a contractclor pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli pentru anul 2020-2021;
Judeman Iagi nr. 24849/19.08.2020 privind implementarea Programului penuu scoli
Adresa Cons:!jului
a
Oc.i nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru.sco1i al
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Avand in veLb.r.;
Ruinaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
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rc avizul comisiilor de speeialitate din cadrul consiliului local;
Avind in
specilice 111 materie, respeetiv: HG 640/2017 pentru aprobarea
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scoli al Romaniei in perioada 2017- 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
Programului pin anul scolar 2019.2020: Hotararea nr. 678/20.08.2020 privind stabilirea bugetului
al Rornšiniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar
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Daiš astazi: 28.08.2020
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ROMANIA

COMUNA LUNGANI
Satul Lungani, Comuna Lungani, Judetul lasi.
Str.Principala nr. 31.
Telefon: 0232/322.975,
E-mail: primaria lanzani(a)vahoo.com

Nr.3827
Data 19.08.2020
Nesecret/ Ex. 2 /

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Ca raspuns la adresa dvs. cu nr.24849/19.08.2020, va informam ca exIsta proiect de
Hotarare de Consiliu Local privind neasumarea responsabilitatii organizaril si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru Scoli al Romanlei si a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, proiect ce va
fi supus adoptarii in urmatoarea sedinta de consiliu local.

Primgr,

COROB A IOAN

Contabil,
Benz liana

ct.
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ROMANIA
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JUDETUL IASI
CONSILUL LOCAL MADARJAC

Tel:/Fax: 0232.724.921.
www.comunamadarjac.ro
e-mail: primariamadarjac@yahoo , com

HOT A R AREA NR.39
din 25-08-2020
Pri vind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractului/acordului cadru pentru achizitia produselor aferente Programului si a
contractului/acordului cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la
nivelul comunei Madarjac, pentru anul scolar 2020-2021;
Consiliul local al comunei Madarjac, Jud.lasi;
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei ,inregistrat sub
nr.39/20.08.2020.proiect intocmit in baza adresei nr.24849119.08.2020 primita de la Consiliul
Judetean lasi prin care primarul comunei supune aprobarii consiliului local neasumarea
responsabiliatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru scoli al RomAniei la nivelul comuneiMAdšrjac pentru
anul scolar 2020-2021 deoarece nu existi la data actualš prevedcri bugetare in acest sens:
AvAnd in vedere raportul contabilului instituitiei, Petrusca Maria ,prin carc se arati cš
proiectul de hotšrAre mai sus mentionat a fost Intocmit cu rcspectarea prevederilor legale in
domeniu;
litera „b" si „d" precum si alin.(4),
Avind in vedere prevederile art.129, alin.(1) si
lit. „a"cat si alin.(7), litera „a" din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
AvAnd in vedere avizul favorabil al comisiei pentnt invitšmAnt, sAnštate si culturš,
inregistrat sub nr.2206/24.08.2020 si prezentat in plenul sedintei de cittre domnul Tarsšnaru
Emil, presedintele comisiei respective;
AvAnd in vedere prevederile art.139, alin.(1) si alin.(3), litera „a" precum si a art.196,
alin.(1). lit. „a" din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii procedurilor de atribuirc
a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului a
contractelor/acorduriior cadru de prestare a servici ilor pentru derularea mAsurilor educative, la

0232210336

2020-09-03 14:01

nivelul comunei MšdArjac,pentru anul $colar 2020-2021 din lipsA de prcvederi bugetare pcntru
anul 2020.
Art.2 Primarul comunei Mitdšrjac.secretarul general comunei $i contabilul institutiei vor duce
la indeplinire prezenta hotiršre ,urrnind a dispune intocmirea fomielor legale in vederea
informArii organelor indrituite in acest sens ,in termenul legal, in a,sa mod incšt actiunea privind
Programul pentru scoli al Romšniei in perioada 2017-2023 pentru anul Folar 2020-2021 si se
realinze $i la nivelul comunei MAdšrjac,in conditii corespunzštoare.
Art.3 Secretarul general al comunei Mšdirjac,va populariza prezenta hotiršre prin afisare in
locurilc publice,comunicare la persoanele fizice $1 jurid ice interesate (inclusiv la Consil iu I
Judetean la$I, A.P.I.A.precum $i la Inspectoratul Scolar Judetean la$i)cšt $i primarului comunei
precum $1 functionarului public Petruc Florentin (pentru a o comunica la M.O.L.MAdArjac) $1 va
Inainta un exemplar la Institutia Prefectului-Judetul lasi pentru control $i legalitate.

PRESEDINTE DE SED1NTA,
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Contrasemneaza #ntru
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ROMANIA
JUDETUL IA81
01 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIRCESTI

HOTARAREA NR. 36
Din 31.08.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizirii si derulirii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pcntru achizitia produsclor aferente Programului
pentru scoli al Rominiei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea misurilor educative, pentru anul scolar 2020 — 2021 la nivelul
Comunei Mircesti, judetul Iasi
Consiliul local al comunei Mircesti, intrunit in sedintš ordinarš la data de 31.08.2020;
Avind in vedere:
- Nota dc fundamentare si proiectul de hotdrire initiat de donmul Antšlut Petre,
primarul comunei Mircesti, inregistrat sub nr. 3581 din 25.08.2020;
- Referatul compartimentului de contabilitate
achizifii publice nr. 3580/25.08.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizarii si deruldrii procedurilor de atribuire a
contractelor/ acordurilor-cadru penlru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli
al Romaniei $1 a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020 - 2021 la nivelul Comunei Mircesti, judetul lasi;
- HotdrArea Consiliului Local Mircesti nr. 7 din 19.02.2020 a Consiliului Local Mircesti
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a listei de investitii a programului de
achiziiii publice pentru anul 2020 cu modificšrile sicompletšeile ultcrioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020;
Legca nr. 98/2016 a achizitiilor publice publicatš in M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016;
- H.G. nr. 52/2019 privind modificarca $i completarca H.G. nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei in perioada 2017 — 2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018 publicatš in M. Of nr.
101 din 8 februarie 2019
- raportul compartimentului de spccialitate inregistrat sub nr. 3582 din 25.08.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mircesti;
in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. alin .(7), lit...a" din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ
in temeiul art. 139, alin. (l) art. 196 alin (I) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTA.RAFTE:
Art. 1. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizirii si deruldrii procedurilor de
atribuirc a contractclor/acordurilor-eadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romdniei pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelorkeordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative, la nivelul Comunci Mircesti.
judetul iasi.
Art. 2. Se insarcineazš cu ducerea la indeplinirc a prezentei hotšrfiri, primarul comunei
Mircesti, judetul Iasi prin aparatul de specialitate al primarului.
Art. 3. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzštoare a prevederilor prezentei
hotirdri atrage de panea celor vinovati rdspunderea materialš. civild, administrativš,
disciplinarš contraventionalš sau penalš. dupd caz.

Art. 4. Copii de pe prezenta hotArire se vor comunica Primarului comunei pentru
luarea la cunostintA ducerea la indeplinire; Institutiei Prefectului judetului lasi • Serviciului
controlul Iegalitalii actelor administrative; Consiliului Judetean lasi; altor persoane fizice sau
juridice interesate; La cunostinta publicului prin afisare si publicare www.mirccsti.ro .

Adoptatš in sedinta ordinark a C.L. Mircesti d' data de 31.08.2020, cu Avoturi
consilieri prezenti din 12 consilieri
pentru, = voturi impotrivA si = abtineri, din
in functie.
Presedinte dc sedintš,
Hilindut Claudiu-Liviu — consilier local

Contrasemneazš pentru legalitate
Secretar general al comunei, Florean Alois

U.A.T. COMUNA MIRONEASA
JUDETUL IASI
Adresa• Com. MIRONEASA, sat M1RONEASA,
judetulIasi, cod postal:707300.
Tel.: -40 232 228 600; Fax: +40 232 228 652
E-mail: contactabrimariaraironeasa.ro
Nr. 7570/24.08.2020

CATRE,

d

itre
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
Bulevardul $tefan cel Mare si Sfint, nr. 69, iasi

Urmare a adresei dumneavoastri nr. 24849/19.08.2020 §i inregistratš la
institutia noastrš sub numArul de mai sus, prin care ne solicitati sš vA
comunicim hotšrArea de Consiliul Local, privind asumarea/neasumarea
responsabilitAtii organizArii §i demlirii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mAsurilor educative pentru anul 2020-2021, vš comunicšm cš este inscris pe
ordinea de zi al §edintei Consiliului Local din luna august 2020, proiectul de
hotšrAre .
Dupš adoptarea hotšrAri de cAtre Consiliului Local, vom inainta cu
celeritate hotšrArea.
Cu deosebit respect!
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PRIMARIA COMUNEI MIRONEASA
JUDETUL IASI
NR.7570/19.08.2020

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Urmare adresei dumneavoastrš nr. 24849/ 19.08.2020 cu privire la
adoptarea unei hotšršri cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitštii organizšrii si
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, vš
inaintšm anexat Hotšršrea Consiliului Local Mironeasa nr.129/31.08.2020.

Cu respect,

SECRETAR GENERAL,
CoVe..1 Maricela

aij

ROMANIA
JUDETUL IA51
CONSILIUL LOCAL MIRONEASA

HOTARAREANr.129
din data de 31.08.2020
cu privire la: „ neasumarea responsabilitštii organizšrii si derul5rii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romšniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestarea serviciilor pentru
derularea mSsurilor educative, la nivelul Comunei Mironeasa, judetul la$i"

Consiliul Local al Comunei Mironeasa, judetul lasi, intrunit la sedinta ordinarš din
data de 31 august 2020;
nr. 24849/ 19.08.2020 privind
Av5nd in vedere Adresa Consiliului Judetean
adoptarea unei hot5r5ri cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitStii organizšrii
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
AvSnd in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 a achizijiilor publice, cu modific5rile

si complet5rile ulterioare;
AVand in vedere prevederile Hot5r5rii nr. 395/pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicš/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Legea bugetului
de stat pe anul 2019 cu modificšrile si completšrile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea particip5rii RomSniei in
Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modifithile si completšrile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru scoli al Romšniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificšrile si completšrile
ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru scoli al Rom5niei in perioada 2017 - 2023 pentru anul
scolar 2018 - 2019, precum si modificarea si completarea Hotšr5rii Guvernului nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rom5niei in perioada 2017 - 2023
si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018;
Av5nd in vedere referatul de aprobare al d-nei primar, Elena Curcudel, prin care
propune spre aprobare neasumarea responsabilit5tii organiz5rii si derul5rii procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
m5surilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
AVand in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate si avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

Avand in vedere prevederile art.129, alin.2, lit.(d), alin.(7), lit.(a) si in temeiul
art.196, lin.1, lit.a din OUG NR.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTA

RE:

Art. 1. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulkii procedurilor
de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul Comunei Mironeasa, judetul
pentru anul scolar 2020-2021.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotšrari se insšrcineazš Primarul
Comunei Mironeasa, iar secretarul comunei o va aduce la cunostintš publicš si o va
comunica:
* Primarului Comunei Mironeasa;
* Compartimentelor financiar contabil, impozite si taxe locale si
* Consiliului Judetean lasi;
* Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Presedinte de sedintš,
Consilier local, Lšcštusu Le

publice;

Contrasemneazš,
Secretar general,
On qac Maricela

Cle

Hotšršrea a fost adoptatš in sedinta ordinarš cu un numšr de 13 voturi "pentru"; 0
voturrimpotriva"; 0 voturi"abtineri"cu participarea a 13 consilieri locali prezenti, dintr-un
numšr de 15 consilieri in functie.

L.

110M ANIA JUDETUL IASI

COMUNA
MIROSLAVA
CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

Nr. 29222/10.09.20 20

Cdtre,
jtifiElUI IAS)
ItlIFTEAN tAS)

CONSILIUL JUDETEAN IASI
ulevardul Steran cel Mare gi Stint nr.69
d
/o I•
Mun. lagi, jud. lagi
Tel.: 0232/235100; Fax: 02321210336

Referitor la• adresa nr.24849/19.08.202 0 , inregistratš la Unitatea Administrativ-Teritorial•
comuna Miroslava sub nr.29222/26.08.202 0
Vš comunicim cš, in cadrul sedintei ordinare din data de 28 august 2020, Consiliul Local al
comunei Miroslava a aprobat neasumarea de cfare Unitatea Administrativ-Teritoriall comuna Miroslava
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor —cadru
a responsabilitštii organizšrii si
pentru achizitia produselor aferente Programului pentru $coli al Rominiei gi a contractelorfacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative in anul scolar 2020-2021, la nivelul
comunei Miroslava, judetul 1asi, in acest sens fiind adoptatš Hotšrfirea Consiliului Local al comunei
Miroslava nr.163.
vedere prevederile art.197 alin.(4), art.199 alin.(1), alin.(2), art.243 alin.(1) lit.e) din
Avind in
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile gi
completArile ulterioare, vA comunicAtn-In original actul administrativ mai sus mentionat.

Secretar general al comunei Miroslava,
Ancu4a-L4 uta URSANU
3

/
(

Primaris Comunei Miroslavs, Judetul Issi

Loe. Mirolava, Comuna Mirostava. Judetul.
CP: 707305: Cod

fisee1:4540461,

Tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860: 0332 424 444:

ROMAMA

JUDETUL IASI

COMUNA
MIROSLAVA
CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

HOTikRXREA NR.163
privind neasumarea de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava a responsabilhatii
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor —cadru pentru achizilia
si
organizarii
produselor afcente Programului pentru $coli al Romanieicontractelorfacordurilor-cadru de prestare
r pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021. la nivelul contunei
a serviciilor
Miroslava. judetul Iasi
Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in sedinta ordinara.
AvandIn
vedere:
-adresa
nr.24849/19.08.2020,
inregistrata la Unittea Admnistrativ-Teritorialš comuna MirosIma.
judetul li sub nr.2215/..2020. prin care Consiliul Judetean lasi solicitš comunicarea llotararii de
1908
8
derularii procedurilor de atribuire
as
responsabilitatii organizarii 5
al
ivind
Local
pr
aferent Prog ram ul ui pentru $coli
tsiliu
contractelor/acordurilor —cadru pentru achizitia produselora servi cid
e or pent ru derularea ma surilor
Rominiei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare
lasi:
educative pentru anul scolar 2020-2021, la nivelul comtmei Miroslava. judetul
-referatul de aprobare (ca instrument de prezentare $i motivarc a proiectului de hotarare). semnat
de catre initiatorul proiectului de hotarire, donmul primar-Nitš Dan. inregistrat sub
;
nr.28594/21.08.
-raportul2020
intocmit
de catre Biroul investitii&achizitii publice-sef birou din aparatul de specialitate
2020 ;
►bregistrat sub nr.26824/10.08.
al primarului
comunci
Miroslava,
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentrtt elaborarea actclor
si completarile ulterioare:
normative,
cu modificarile
-prevederile
Hotšrarii Consiliului Local Miroslava nr.30120.02.2020 privind aprobarea buuetului
cheltuili al comunei Miroslava in anul 2020. cu modificarile completarile ulterioare:
e H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in
de venituri si
17
revederile
perioada-p2017 - 2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru Unplementarea acestuia in anul scolar 20
2018; -prevederile H.G. nr.59/2018 privind modificarea $i completarea Hotararii Ouvemului nr.
si pentru
.,40/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018;
si completarile
-prevederile H.G. nr.98/2016 privind achiziliile publice, cu modificarile
ulterioare:
-prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) din Ordonanata de urgenta a Guvemului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
avizele favorabile alc comisiilor de specialitate constituite ln cadrul Consiliului Local al
comuneiprevederile
Miroslava; Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publicš. cu
modificarile completarile ulterioare;
modificarile Si completšrile
-prevederilc Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
uiterioare;
.,

Comuna Nintv;13%H. Judclui.1,4 1 .

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi

707305: Cod 0s01:454046
424 444.
fel: 0232 295 680; fax: 0232 236860; 0332

CP:

KOMAN1A

JUDETULIASI

COMUNA
MIROSLAVA
CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

in temeiul art.196 lit.a) din Ordonanala de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ. cu modifielirile $i completšrile ulterioare,

EIOTA. RASTE
neasumarea de cštre Unitatea AdministrativArt.I.Consiliul Local al comunei Miroslava aprobš
derularii procedurilor de atribuire a
Teritorialš comuna Miroslava a responsabilitštii organizarii si
commetelor/acordurilor —cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al
Romanici Si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
lasi.
educative in anul scolar 2020-2021, la nivelul comunei Miroslava. judetul
impotriva prezentei hotlirdri, se poate formula plangere prealabila in termen de 30 de
"^ de Art.2.(1)
la data comuniefuii, in confonnitate cu prevederile art.7 din Legea nr.554/2004 privind
c....cenciosul-administrativ, cu modifIcarile si completšrile ulterioare.
(2) Instanta competenta pentru solutionarea contestatiei formulata in conformitate cusi
prevcderile art.11 din Legea nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu moditicarile
fiscal.
completarile ulterioarc, este Tribunalul lasi-Sectia comencios administrativ si
Art.3.Prezenta hotarare se va comunica, prin grija secretarului general al comunei. in termcnul
prcvdzut de lege. donmului primar. compartimentului achizitši publice. compartimentului linanciartaxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
contabil buget, salarizare, impozite si
comunei Miroslava, judetul Iagi, persoanelor interesate, institutšilor in drept. Consiliului Judetean lasi.
Institutiei Prefectului judetului Iasi pentru exercitarea controlului de legalitate, iar un exemplar se a
Monitorul Oficial 1.ocal. la
afisa la afisierul local si pe site-ul institutiei wvnv.primariarniroslava.ro:
sectiunea dedicatš Statutului unitatii administrativ-teritoriale-subsectiunea Hotiirdrilc autoritštii
del ibcrative.
Miroslava, astšzi, 28 august 2020

PRE$ED1NTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
OLARU GHEORGHITA

Contrasemneaz'd pentru legatilate
Seeretar general al connmei Miroslava
Anem -Lenuia URSAAT

Primaria Comunei Mirostava, Judetul lasi

Loc. MirOStha, Comuna Miro;lm°d Judend.
CP: 707305; Cod fisca1:4540461.
Tel: 0232 295 6110; fax: 0232 236 X60: 0332 424 44•:

ROAMNIA
JUDETUL IAS1
COMUNA 411110SLOVEST1

•_

Telefon / Far 0232 / 713600 0232 / 713335
f:mad: gonlunanrodowstiermod.com
cootaelpeonanomieosIowill@yaboo com

JUint- rtil
CONSILMI. IC; ET,
REGISTR,
09/01,11114

01.1';‘.0

o.
Nr. 8132 / 25.0&2020

CATRE : CONSILIUL JUDETEAN

S EP 2020

Directia Juridica —Biroul Programme Guvernamentale
In atentia : D-nei Lidia AGAPE

Avand in vedere adresa dvs. nr. 24849 / 19.08.2020 privind impkmentareo Programului pentru seoli al
Ramanlei, in confornoltate cu prevederik art. 1.4 si 1.5 din Cap. 1- Anexa 6 din Hotararea Guvernutui nr. 640/ 2017 cu
completafile si modiftearile ulterioore va transmitem Ilotararea nr. 70 / 28.08.2020 privind osumorea/neasumareo
respotuabilitatii organizarii si dendadi procedurilor de atribui•e a cantractelor / acordurilor cadru pentru achizitia
monitoriwrea si controlul dislributici produselor prevanue prin Progromul pentru scoli al Romaniei in perioada 2020-2021
Cu o deosebita consideratie

PRIMA R ,

1NG. COJOCARU CONSTANT1N

I

th

SECRETAR GENERAL
CONS.JR.C1OBANU DANUT

ROMANIA

JUDETUL MSI
CONSILJUL LOCAL MIROSLOVESTI
Tekfiny , Fax • 0232 713600: 0232 /713333.
Connd reommaamlnlmrviG6enicul rom

HOTARARE NR. 70
privind asernrarea/neasumarea responsabilitatii arganizarii si dendarii procedurilor de atribuire a contractelor /
acardurilor cadru pentru achizitio . monitorizarea si controlul dIstriburiei produselor prevozute
prrn Programul pentru seali al Romanrei in perioada 2020•2021

Consilird Local al Comunzeil•firoslo•eni, Judend lasi
Avand in vedere prevederilt :
* Legii nr. 5512018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei lo
Programal pentru seoli al Uniunii Europene.
• Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programulur pentru rscoli al Romaniei In perioada 2017-2023 a
pentru stabilirea bugetultri pentru implementarea acestuia in anul ;colar 2020-2021, tu modificadle ;i completarile
ulterioare,
• Hotararii Colvermdui nr 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programuhn penrru seoli al
Romffnlei in perioada 2017•023 pentru anul scolar 2020-2021, precum zi modificarea completarea Hotararii Gatvernulur
al Romaniei in perioada 2017-2023 zi pentru stabilirea bugetulur
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
pentru implementarea acestuia in anul seolar 20204021,
• Legea nr. 98 / 2016 •actualizata, privind achizitiife publice;
* Referand domnului Ing. Hogas loan privind neasumarea responsabilitatii organizarij si dendarii procedurilor
de atribuire a cantractelor / aeordurilor cadru pentru achizitla • monitorizarea si controlid distributiei produselor
prevazute prin Pmgranrul pentru scoli al Romaniel in perioada 2020•021
• Proiectul de Hmarare privind neasumarea respansabilitatii organizarii st derulani proccdurilor de atribnire a
contractelor / aconlunlor cadrir pentra achizitia , monitorizarea si controlul distributiei produselar prevazute prin
Programul pentru scoli al Rornarriei in periooda 2020•2021
Nota de Fundamentare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor / acordurilor cadru pemnr achizitia , monitorizarea si controlul distnbutiei produselor prevazure prin
Programsd pentry scoli al Romaniei irr perioada 2020-2021
* Avizul:
• Comisiei de Specialitare pentru octivitati economicofinanciare, rnunea, protecile sociala, sanatate si familie
• Comisiei pentru invatamant • acrivitati social-culturale,eulte,prateciie copii, tineret si spon
• Comisiei juridica si disciplina, agricultura, amenalarea teritoriului si urbanism, prorectia mediului si turism
• art. 6 dirr Legea nr. 52/2003. privind transparenta decizionala in administratia publica:
• Legii nr. 544 / 2001 privind libend acces la inforrnatille de interes public;
* art. 129 alin (I) si alin (2) lit. .a„ din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
ln tenteird art. 139 alin.(I) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:
Arcl - Se aproba neasumorea r•pon•abilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /
acordurilor cadru pentru achizitia • monitorizarea si controlul distributiei produselor prevazute pri» Programul pentrir
scoli al Romaniei in pertoada 2020•2021
drja - Unitatea Administrativ Teritoriala Miroslovati nu raspunde rn mod direa de buna desfasurare a
Programului pent•u scoli al Romaniei.
Art 3 - Sccretarul Camunei Miroslovesti va comunica 1 exemplar de pe prezenta Insitutiei Prefectului judetulut
lasi, pentru contral si legalitate, si va aduce la cunostinta cetatenilor comurtei Miroslovesti. prevederile prezentei hotarari
prin afisare
: 28.08.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA.
CONSIL1ER LOCAL SANDU PAS1LE..! .
; .

•

CONTRASEMA'EAZA PENTRU LEGALITATE•

CONS. JR. CIOBANU DANUT SECRTA:

c, L

A

ROMANIA
JUDEM IA$I
UA• COMUNA MOCO$E.571•1ASI
Te1.023229441 1,Tax 0232.294414
" '
c•mail
t.
Nr.

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN TASI

La adresa d-voastrit nr. 24849 din 19.08.2020, vš Inaintšm Hotšrarea
Consiliului local Mogosesti nr. 40 din 31.08.2020 privind neasumarea responsabilitštii
organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru
achizitia produselor afcrcnte „Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 20172023" si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020 — 2021.

Primar,

Secretar general,

$tet

Mariana Anto

ROMANIA
JUDETULIA$1
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOGO$E$TI
HOTARAREA Nr.40
privind neasumarea responsabilitiM organizšrii si derulšrii proccdurilor de atelbuire a contractelorfacorclurDor cadru p
entru achizitia produselor afercmc „Programului pentru scoli al RontAnici in perioada 2017•2023" sl a
contrameloriacorduritor cadru de prestare a serviciilor pentru derularca miLsurii07 educative,
pentru anul scolar 2020 —2021

Consiliul Local a1 comunei Mogosesti, intrunit 1n scdinta la data de 31.08.2020,
Avand 1n veclere;
- Expunerea de motive nr, 4495 din 23.07.2020 si proiectul de hotšrare privind implementarea
„Programului pentru scoli al Romanielin perioada 2017-2023" in comuna Mogosesti, judetul Iasi;
Raportul compartimentului de resort, nr. 4497 din 23.07.2020;
avizuI favorabil al Comisiei de special itute nr. 1, Inregistrat la nr. 4915 din 12.08.2020 din cadrul
Consiliului Local Mogosesti;
Hotiirarca Guventului Rominiei nr. 640/2017 pentru aprobarea „Programului pcntru scoli al
Rominiei in perioada 2017-2023" gi pentru stabilirea bugetului pcntru implementarca acestuia in anul
scolar 2017-2018, cu modificirile $i complctšrile ulterioarc;
Procedura privind colaborarca si distribuirca de responsabilitati intre consiliile judetene consiliilc
locale, din 30.01.2019, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08 fcbruarie 2019 forma
aplicabila la 11 februarie 2019;
Pmvederile Legii nr. 544 din 2001, privind libcrul acces la informatii de intercs public;
Prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehinca legislativi pentru elaborarca actclor
normafive, cu modificarile completšrile ulterioare;
- Lcgca 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia publicš;
in tempiul art.I96 alin.(1)lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE.:
Art.1 Pentru anul scolar 2020 — 2021, Consiliul Local Mogosesti nu igi asumš responsabilitatea
organizarii
derularil procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentni achizitia produsclor
aferente „Programului pentru
al Romfiniei 1n perioada 2017-2023" a contractelor/acordurilor cadru dc
prestare a scrviciilor pentru dcrularea mšsurilor educative, in comuna Mogosesti, judetul lasi.
Art.2. Prezenta hotarfire va fi adusš Ia cunostinta publicš prin afisare la sediul Primšrici, se va
comunica primarului comunei, Consiliului Judetean lasi Institutieš Prefectului-Judetul Iasi pentru controi si
legalitate.
Datš astšzi, 31.082020
PRE,EDINTELE $EDINTE1,
Consilicr, HRISTICI CONSTANTIN
Contrascmneaza pentru legalitate
Sccrctar general
Mariana Anto
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JUDETUL 1/151
COMUNA MOGO5E571•51RET
CONSILIUL LOCAL
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Hotararea nr. 31 dln 31.08.2020
cu privIre la: „ neasumarea responsabIlltštil organIzšril si dorvinril procedurilor de atribuire a
contracteloracordurilor -c•dru pentru achlzItla produselor aferente Programulul pentru scoll al Romaniel st
contracteloracordurllorcadru de prestare a servIchlor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul
Comunel Mogosestl-Slret, jud•tul lasrpentru 2020.2021

ConsIllul local al comunei Mogosesti-Siret, judetul lasi
Avand in veder• :
referatul de aprobare a Primarulul Comun•l, Mogosesti•Stret, inregistrat sub nr. 2554:08.07.2020
bl

raportul d• speclalitate al Blroulul contabIlltate, financlnr, imporit• sl taxe locale, dln cadrul

aparatulul d• specialitat• al Primarulul comunei Mogosestl-Slret, InregIstrat sub nr. 2553/08.07.2020 ;
adresa nr. 24849:19.08.2020, a ConsIllulul Judet•an lasl, rapoartels de avirare ale comisiilor de
speclalitat• ale ConsIllulul Local al comun•I Mogoses11-5Irst ;
prevederlle Hotararll Guvernulul nr. 640,'2017 pentru nprobarea Programului pentru scoll nl Romanlel ln
porloada 2017 • 2023 al pentru stabilirea bug•tului p•ntru implementarea acostula ln anul scolar 2020-2021
cu modIficarile sl completarile ulterioare ;
)1.

prevederlle Hotararll Guvernului nr. 559/2019 prlvind stabillrea bugetulul pentru Implementarea

Programulul pentru scoll al Romanl•i in p•rioada 2017 - 2023 p•ntru anul scolar 2020-2021, precum 51 pentn.
modificarea di completarea Hotararll Guvernulul nr. 640:2017 p•ntru aprobarea Programulul pentru 5coli al
Romaniei in perloada 2017 • 2023 5i pentru stabIllrea bugetuluI pentru implementarea acestula ln anul scolm
2020.2021,
prevederile art. I, alin.(4) sl alin.(5), art.3 din Ordonanta Guvornulul nr.13 , 2017 prlvind aprobarea
particIparil Romanlel la Programul pentru scoll el Uniunii Europene, completata prin Legen nr.5512018 ;
f.■

prevoderllo art. 129, alin.(2), Ilt.(d) si alin. (6), Ilt. (a), dln Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

57,'2009 privind Codul AdmInIstrativ;
ln tomolul art. 129, alin.(1) si art. 139, alln.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvemulul nr. 57/2009 privind
Codul AdmInIstratIv;
HOTARA TE:

Art.1. So aproba neasumarea responsabIlltajli organIzaril sl derularll procedurilor de atribulrea
contractolorAcordurllor • cadru p•ntru achlzlha produaelor sl a contracteloracordurilor • cadru de prestare a
servIciilor pontru derularea masurllor educative, la nlvel local, aferent• Programulul pentru 5coli al Romanic
Art.2. Secre

eneral al comunol va InaInta sl comunIca prezenta hotarare autorltatilor sl persoanelof

interottate

PRESED

-1
CONTRAS NEAZA fi
SECRET GENERAL,

CONS
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/
/

Aceasta botarare a tost adoptata de ConsIllul Locs l al comunel blogosestbSiret In SectInta din data do
31.08.2020, cu respectarea art. 139, alin. (1) iitera (1) Imaloritate simpla), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Olit
nr. 57/2019 privInd Codut administrativ, cu un numar de 13 voturl pentru, 0 abtineri sl 0 voturl ImpotrIva, din
numarul total de 13 consilleri /n tuncfle $113 consIlierl prozonfl la $odInfb.

9/3/2020, 9:45 A,

ROMAN1AJUDETUL lk$1
CONS11.TUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA

.P0

C

-

HOTARAREA Nr.49DIN 23.05.2019

atribuire a contractelorkeordurilor -cadru
Privind neasumarea responsabilitatii organizarii derularii procedurilor dc
in
pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor•cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative,
cadrul Prograinului pentru scoli al Romšniei.

Consiliul local al comunei Mosna, judeN1 lasi intrunit la lucrarile sedintei ordinare din data de 23 mai 2019;
Avind in vedere:
- faptul cš Ia nivel local nu au fost demarate procedurile de atribuirc a contractelor/acordurilor-cadru de fumizare a
produselor aferente Programului pentru scoli al Romitniei;
a
adresa cu nr. 11250/15.04.2019 a Consiliului Judetean lasi referitoare la adoptarea comunicarea unei hotfirki a
consiliului local pentru asumareaTheasumarea responsabilitštii organizirli si derulfirli procedurilor dc atribuire
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a scrviciilor
pentru derularea misurilor educative, in cadrul Programului pentru scoli al Rominiei;
compartimentului de specialitate nr 1605121.05.2019,Precum si proiectul de hotiršre nr
- referatul
1606/21.05.2019 al primarului comunei, prin care propune neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelortacordurilor-cadru pentru achizina produselor si a contractelorfacordurilorcadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor cducative, in cadrul Programului pentru scoli al Rominiei;
1n conformitate cu prevederile:
- Ordonantei Guvemului nr. 1312017 privind aprobarea participirii Rominiei la Programul pentru scoli al

Uniunii

Europene, cu modificirile si complearile ulterioare;
distribuirea de
„Procedtwa privind colaborarea
- art. 18, alin. (6) si ale pct. 1.4 din cap• 1 al anexei nr. 6
la Hotšrfirea Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea

responsabilitelti intre consillite JudeSene si consiltile locale"

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 — 2023 Si pentru stabitirea bugetului pentru implementarea

acestuia Tn anul scolar 2017 — 2018;
completarea Hotšršrii Guvemului nr.
- ART. 111 din Hotiršrea Guvemului nr. 5212019 privind modificarea
aprobarea Programului pentru scoli al Romšniel in perioada 2017 — 2023 $i pentru stabilirea
640/2017 pentru

bugetului pentru implementarea acestula 1n anul scolar 2017 — 2018;
- art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatil,
cu modificšrile si completšrile ulterioare;
pn temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
HOTARASTE:
Art. 1 Consiliul Local al Comunei Mosna, ludetul la,ci nu tsi asumš responsabilitatea organizirli
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a
deruthrh
contractelorfacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, in cadrul Programului
pentru scoli al Romfiniei.
Art. 2 Responsabilitatea organizšrii si derulfirii procedurilor de atribuire gi de prestare a serviciilor
mentionate la art. 1, pentru aplicarea Programului pentru scoli la nivelul U.A.T. Comuna Mosna 1n perioada
conform prevederilor pct. 1.6 din cap. 1 al anexei nr. 6 „Procedura
2018 — 2023, revine Consiliului Judelean
la Hotfirfirea

privind colaborarea si distribuirea de responsabilitt* ba•e consiliile judetene si consiliile locale"

Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017 — 2023 si pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 1n anul scolar 2017 — 2018.
Art. 3 Directorul Scolii Gimnaziale Mosna raspunde pentrude conditiile de igienš privind primirea,
depozitarca si distributia produselor, precum si de Intocmirea evidentei prezentei prescolarilor/elevilor la distributia
produselor si la desfisurarea masurilor educative
Art. 4 Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotšrfire Consiliului Judetean lasi
Gimnaziale Mosna, precum Insfitutici Prefectului Judetului lasi pentru controlul legalitštii.

Adoptatif astfiri 23MAI 2019.
PRESEt TE e
i
C enst
.7.
1 NIT

IP
Contrasemneazil
Secretar conrunli '
Dlaconu Rodica

I4Consilicri dintre cci IS consilicri locali
Prezentn hotAran a fust adoptat5 in unanimitate, la scdinla paniciptmd
Mosnajud.
lasi
ai Consiliului Local al comunti

funcilt
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UAT COMUNA MOTCA

finthria comunei MOTCA

Judetul

raqi

Cod fiscal 4541351
Telefon/Fax: 0232/716135

Nr.3665 /11.09.2020

ROMANIA -

C ,f R E.

buleiean
Diregia juridied-Biroul Programe Guvertzatnentale

Prin prezenta va inaintAm Hotšrarea de Consiliul local Molca
nt.n. Annarea responsabilitatii organizšrii gi
nr.61/31.u8.2020 privind
dertarii procedurilor cle atribuirc a contractelor pentru achizitia produselor
aferente ProQyamului pcidru scoli al Romaniei pentru anul 2020-2021.

Cu stintš
P R I A R,
HOBINCA CONSTANTIN SERIOJA
.." ".'

.1)-..'4.07
Secretar g ineral
Mtron orin

ROIVIANIA
JUDETUL 1A$1
;..:-ONSLOUL LOCAL AL COMUNE1 MOTCA
Tel/fax 0232 715050

n
Entaihcomuna_motca@ar r

MOTARikIZE
din 31.08.2020

nr.

ptiviod ti•asumarea responstlikilitštii organi•šrii si clerulšrii procedurilor de atribuire a
produselor aferettte Programului pentru seoli al Romaniei pentru
eont•cteior
2020 - 2021.

Cunsiliul Local ni C'tn itei Mo,...., j udctul lasi Intrunit Sn sedintš ordinarš la data de 31.08.2020.
nvfind1n vedere:
- referatul de aprobare al primarultti comunei Motca in calitatea sa de initiator, M•egistrat sub nr.
3347/21.08.2020 :
nr.33-15/21.08.2020 ;
:; i ti...t
- raportul domntrai
Judetcan
lasi prin care se solicita asumareaTheasumarea
- adresa nr.24840/19.08.2029 a
responsabilitatii or:.;a»izarii si deru larii proceclurilor de atribuire a contractelor pentrtt achizitia produselor
aferente Programtil•t; I•:i .ri scoli ;.' " , tranici pentru anulscolar 2020-2021;
- Rapoartele dc aviza•c itr.3492,nr.3-191,nr.3.193 din 31.08.2020 al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consilittlui 1,(ical moten
nr. l'71/2006. privind linantele publice locale, modilicata si completata;
- prevederilc I
196 alin. (1) iit. a) din Ordonanta de urgentš a Guvernului
136 aIH t 1) si
in temeittl preN c•! ilimr
nr. 57/2019 privir

:%.

•••Iti:

t li kf ik RA S TE:
Art.l. Se aprobš
perunt achizipa
2021.
Art2. Prezenta hotcu .šre

respons•biliaii organizfirii
teme

derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor
SCOLIAL ROMANIE1 pentru anul scolar 2020-

omunica.
Judkluitti lasi

institutici

'art lasi
-Primarultti •onntnei Moictt
-C:ompartinwitubli Contabilitate

rREsEDIN•E 1..iE
Cansi?lier —

voi(

;‘.:;

' ;;

N:1 l•

Contiasentneazfi

pentru legalitate

CONSILIUL LOCAL MOVILENI, JUDOU LiASI
JUDETVL LA.S1
RON1ANIA

HOTARA.REA NR. 67
din data de 27.08.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšril
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru $coli al RomSniei pentru anul scolar
2020-2021

Consiliul local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara
din data de 27.08.2020.
AvSnd in vedere prevederife :
a) Ordonantei Guvernului nr.13 /2017 privind aprobarea participarii Romaniei
la Programul pentru scoli al Uniunii Europene ;
b)Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul $colar 2017-2018 ,cu modificarile si
completarile ulterioare .
c)Legii nr.55/2018 pentru aprobarea OG nr.13/2017 privind privind
aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru sco!i al Uniunii
Europene ;
d)HG nr.533/2018 pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pertru anul
scolar 2018-2019 ,precum si modificarea si completarea HG nr.640/2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 20172023 si stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2019-2020.
e)Hotararii Consiliului Judetean nr.329/19.09.2018 privind ap!icarea
Programului pentru scoši al Romaniei in judetul lasi incepand cu anul scolar
2018-2019.
Luand act de :
a)-Adresa nr.24849 /19.08.2020 inairštatš de cštre Consiššuf Judetean Iasi $i
inregistratš la Primšria comunei Movileni sub nr.6133/19.08,2020 prin care
solicitš asumarea /neasumarea responsabllltatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru scoši al Romanšei,pentru anuf scolar
2020-2021,
b)-Raportul de specialitate nr.5602 din data de 28.07.2020 inaintat de cštre
Compartimentul Resurse umane $1 Juridic prin care propune neasumarea
pentru anul scolar 2020-2021 a responsabilitštii organizšrii derulerii

Pag,inci I din 2

CONSILIUL LOCAL MOVILENT, JUDETUL IA,S1
JUDIETVL lAS1

ROMANIA

proceduritor de atribuire a contractclor pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea
mršsurilor educative, ia nivel local.
c)-Referatul de aprobare nr.6161 din data de 20.08.2020 al primarului
comunei Movileni;
d) - Avizele favorablle ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local
nr.6165,6166 si 6172 din data de 20.08.2020;
in temeiul art. 36, art.45 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicatš, cu modificšrile
si completšrile ulterioare.
HOTARA$TE :
responsabilit6tii organiztirii si derul6rii
ART.1 -Neasumarea
proceduriior de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei ,pentru anul scolar
2020-2021 .
ART. 2- Prezenta hotatte va fi inaintata in copie primarului comunei,
,Consiliului Judetean Iasi , altor persoane si institutii interesate, Institutiei
Prefectului Judetului Iasi pentru controlul iegalitatii, si va fi facuta publica prin
afisare prin grija secretarului comunei.

Contrasemneazš pentu legalitate,
Secretar general delegate UAT Movileni ,
Ancuta Carmen

Presedinte deedinea,
Buira‘C/p
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CONSILIUL LOCAL MOV1LENL JUDETUL
JUDETI,IL 1.A$1

HOTARAREA NR. 67
din data de 27.08.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru acnizitia
produselor aferente Programului pentru scoli al Romšniei pentru anul scolar
2020-202 1

Consiliul tocal Movi(eni, judetuf Easi, intrunit in sedintš ordinar6
0.
din data de 27.08.202
Avand in vedere prevederile :
a) Ordonantei Guvernului nr.13 /2017 privind aprobarea participarii Romaniei
la Programul pentru scoli al Uniunii Europene ;
b)Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru aprObarea Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 ,cu rnodificarite si
completarite ulterioare .
c)Legii nr.55/2018 pentru aprobarea OG nr.13/2017 privind privind
aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii
Europene ;
d)HG nr.533/2018 pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
pentru anul
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 r.
scolar 2018-2019 ,precum si modificarea si completarea HG n640/2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 20172023 si stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2019-2020.
e)Hotararii Consiliului Judetean nr.329/19.09.2018 privind aplicarea
Programului pentru scoli al Romaniei in judetul Iasi incepand cu anul scolar
2018-2019.
si
LuAnd act de :
a)-Adresa nr.24849 /19.08.2020 inaintatš de cštre Consiliul ludetean lasi
inregistratš la Primšria comunei Movileni sub nr.6133/19.08.2020 prin care
solicitš asumarea /neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor /acorduritor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniel,pentru anul scolar
2020-2021,
b)-Raportul de specialitate nr.5602 din data de 28.07.2020 inaintat de cštre
umane si Juridic prin care propune neasumarea
Compartimentul ReSUrSe
pentru anul scolar 2020-2021 a responsabititštii organizšrii si derulšrii
Paginii 1 din 2

CONSILIUL LOCAL MOVILENI, JUDETUL IASI
JUDEFUL 101
R CYN1 ANIA

procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, la nivel local.
c)-Referatul de aprobare nr.6161 din data de 20.08.2020 al primarului
comunei Movileni;
d) - Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local
nr.6165,6166 si 6172 din data de 20.08.2020;
in temeiul art. 36, art.45 si art. 115 alin 1 lit. b) din Legea nr.
a administratiei publice locale, republicath, cu modificšribe
215/200 1
gi completšrile utterioare.
HOTARA.5TE :
responsabilitatii organizarii si derularii
ART.1 -Neasumarea
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei ,pentru anul scolar
2020-202 1 .
ART. 2- Prezenta hotarare va fi inaintata in copie primarului comunei,
,Consiliului Judetean Iasi , altor persoane si institutii interesate, Institutiei
Prefectului Judetului Iasi pentru controlul legalitatii, si va fi facuta publica prin
afisare prin grija secretarului comunei.

Contrasemneaza pentu legalitate,
Secretar general delegate UAT Movileni
Ancuta Carmen

Presedinte d+edinta,
Bura Cott44kifi

'
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CONSIULL LOCAL
OTELEN1

COMUNA OTELENI
110tARAREA NR. 80
privind neasumarea responsabilititii orgattizirii si derularii procedurilor dc atribuire a
contractelorkteordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
eontramelor/aeordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative pentru anal seolar 2020 —2021
Consiliul Local al comunei Oteleni, Intrunit in sedintš extraordinarš in data de
11.09.2020, la care participli un numšr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri in functie;
Všzind c3 doamna Ursache lonela este presedintc de sedintš;
Lutind in dezbatere referatul de aprobare si proiectul de hotibire initiate de cštre
viceprimarul cu atributii de primar al comunei Oteleni. domnul Gheršescu Felician Mihai.
privind neasumarea responsabilitštii organizirii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelortacordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelortacordUrilor cadru de prestare a servicillor pentru derularea misurilor educativc
pentru anul scolar 2020 — 2021;
Avind in vedcre prevederile H.G nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarlIc si completarile
ulterioarc;
Avind in vedere adresa Consiliului Judetean lasi nr.24849/1 9.08.2020;
Avind in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificšrile
si completšrile ulterioare;
Avind in vederc raportul compartimentului de reson din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Oteleni, inregistrat cu nr. 6807 din 10.09.2020;
Avind in vedere avizul ComIsiei juridice, de disciplinš, protectia mediului, urbanism si
amenajarea tcritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oteleni Inregistrat cu nr. 6861
din 11.09.2020:
in conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codu) administrativ,cu modificšrile si completšrile ulterioare;
in temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196 aFr ( I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,cu modificarile si completš:ile ulterioare, cu un numar de 10 voturi
"pentru", 1 vot "impotrivš" si 1"abtinerr, adoptš urrnštoarea,
110TARAREt
ART.1 Se aprobš neasumarea rcsponsabilittlii organizilrii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
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contractelorfacordurilor cadru dc prestare a servieillor pentru derularea misurilor educative
pentru anul ;xolar 2020 — 2021.
ART.2 Primarul comunei Oteleni, prin intermediul aparmului de speciantate, va urmari
ducerea la tndepIinire a pmvcdcrilor prezentei hotšeari.
ART.3 — Prczcnta hothrfire sc comunica:
- Primarului comunei Oteleni;
Cornpartimentului achizipi publice;
• Consiliului Judctean lasi;
Institutiei Prefeatului Judetului lasi;

Contrasemneaza Nntru legalitate.
Conf. art. 243 dia O.U.G. ar. 57/2019
Secrctar general.
BENCILEA L.

PRESEDENTE DE $EDINTA.,
1.1RSACHE IONELA
Oteleni, 11 septembrie 2020

_
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CONSILIUL LOCAL
OTELENI

COMUNA OTELEN1
HOTARAREA NR. 80
privind neasuntarea responsubilitAtii organizirii si derulšrii proccdurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurifor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsuriler
educative pentru anul scolar 2020 — 2021
Consiliul Local al comunci Oteleni. intrunit in sedintA extraordinarš in data dc
11.09.2020, la care participš un numšr dc 12 consilicri din totalul de 12 consilicri in functie;
VAzAnd cA doamna Ursache lonela este presedinte de sedintš;
proiectul de hotšrAre initiate de cAtre
Lufind in dezbatere referatul de aprobarc
viceprimarttl cu atributii de primar al comunei Oteleni, domnul Gheršescu Felician Miltai,
privind neasumarea responsabilitštii organizarii si derulšrii procedurilor de atrihuire a
contracteloriacordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
pentru anul scolar 2020 — 2021;
Avšnd in. vedere prevcderile 1-1.G nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru Scoli al Rornaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea accstuia in anul scolar 2017-2018, cu moditlarile si completarile
ulterioare;
nr.24849/19.08.2020;
Avfind in vedere adresa Consiliului Judetean
AvAnd 1n vederc prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu rnodificšrile
$i completarile ulterioarc;
AvAnd 1n vedere raportul compartimentttlui de resort din cadrul aparatului de specialitate
primarului comunci Oteleni, inregistrat cu nr. 6807 din 10.09.2020;
AvAnd in vedere avizul Comisiei juridice, de disciplinš, protectia mediului. urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oteleni inregistrat cu nr. 6861
din 11.09.2020;
in conformitate cu prevcderile art.129 alin, (2) lit. d) si alin. (7) lit a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,cu modiftcArile si completšsile ulterioare;
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
in temciul art. 139 alin. (1)
Codul administrativ,cu modilic6rile si completarile ulterioare, cu un numšr dc 10 voturi
"pentru", 1 vot "impotrivš" si 1 "abtineri". adoptA urmAtoarea,
HOTARARE:
ART.1 - Se aproba neasumarca responsabilitatii organizikrii Si derulArii procedurilor de
atrihuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
Pagina 1 din 2

contractelor/acordurilor cadru de prestarc a scrviciilor pentru derularea masurilor educativc
pentru anul scolar 2020 — 2021.
ART.2 - Primarul comunei Oteleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmari
ducerca la indep1inire a prevederilor prezentci hotšršri.
ART.3 — Prezenta hotšrAre se comunicš:
Primarutui cotnunei Oteleni;
Compartimentuiui achizitii publicc;
Consiliului Judelean la$1;
Institutiei Prefectului Judetului lasi;

Contrasemneazi pentru legalitate,
Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
BENCHEA L. ROBERT

PRESEDINTE DE$EDINTA,
URSACHE IONELA
_iteleni, 11 septembrie 2020

Pagina 2 din 2

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNE1 PLUGARI

JUDETU1.1AV
'04 511.1tri.
RhOltiMA

)jtit

HOTARAREA NR.69
din 31 august 2020
L---*0 9. SEP 2070
privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor dc atribuire
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentrn scoli
alt
Rominiei pentru anul scolar 2020-2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLUGARI,JUDETUL IASI ;
Avand in vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile :
- art.I5 alin.(2),art.1 20 alin.(1),art.12 I alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei,republicata:
- an.3 si art.4 din Carta europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,1::uiticiat;
prin legea nr. I 99/1997;
- art.7 alin.(2) din Legea nr.28712009 privind Codul civil,republicat,cu moditicarile si completatilr
ulterioare;
11:
- Ordonantei Cjuvernului nr. I 3/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru:sclohka
lJniunii europene;
lt
- Legiii nr.5512018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernu I u nr.1312017 privind aprobarea parli
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii europene;
- HotArdrii Guvernului nr.640/20 17 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in
, cu modificarile si complatartle ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 64,0 207
pent•u aprobarea Progratnului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
pentru implementarea acestuia in anul scola• 2017-2018;
- Hotararii Guvernului nr.533/2018 privind stabilirea bugetului peiitru implementarea Programului pett
scoli al Romaniei in perioada 2017-2023,precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernt.:Ji rtr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romanici in perioada 2017-2023;
•
- an. 129 alin. (1) si alin.(2) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.5712019 privind Codul administrativ;
Luand act de:
•

- adresa Consiliului Judetean lasi nr. 24849/19.08.2020, inregistratš in cadrul institutiei noastrc, stirb
numšrul 3246 din 19.08.2020 ;
-referatul intocmit de catre doamna Manea Alexandra-Maria,administrator public in cadrul primatkii
comunei Plugari;
- referatul de aprobare,semnat dc domnul Paul Mursa,Primarul comunei Plugarijudetul lasi;
- proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al comunei Plugari,Mursa Paul:
-raponul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Cosniliului local al comunei Plugari;
in temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1),Iit.a) din Ordonanta:de Urgenta nr.57/201,9
privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLUGARI, ADOPTA PREZENTAIŠOTARARE:
ART.L.Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Plugari,nu i$1 asuma responsabilitatea

i

,

aferente Programului pentru scoli al Romdniei pentru anul scolar 20202021.

.

i

organizsdeulpcrioatbuenclor/di-aupentchzrod4I
...
• l ;:
1

ART.2.Primaruf comunei prin compartimentele din cadrul Primariei va duce la indeplinire
prevederile prezentci hotarari.
ART.3. Prezenta hotarare se va comunica prin intermediul secretarului general al comunei :
- institutiei Prefectului Judetul lasi - Companimentul controlul
actelor administrative;
- Consiliului Judetean lasi;
- Publicata prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei;

PRESEDINTE DE SED1NTA ,
Consilier local ,Mitrut Dunntru
ii
1)1

Contrasemnena pentru legalitate,
pSecretar genend ,Florica Nitura

C

1• .

.,•

.___74

CARTL$ NECESAR DF: INSERAT PE ORICE HOTARARE A CONSILIULU1 LOCAL AL COMUNEI,
DUPA SEMNATURA PRESEDINTELUI DE SEDINTA $1 CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMU1N

N l'.

,

ert•

2

Adoptarea hotararii I
2

Comunicarea cštre primarul comunti 2 )

31 .08.2020
.../.../2020

•

Comunicarta cštre prefectul judetului 2 )
Aducerta la cunovintš publicr)

.../..J2020

5
6

.../.../2020

Comunicarca, nutnai in cazul celei cu caracter individual 34
Hotararea devine obligatorie s ) sau produce efecte juridice 6), dupš caz
)

.. mpld dup4 caz".

1

,

.../.../2020

.

.../.../2020

i 1:
,

.

hotdrcfri,cu majoritatea absolttulstiu

2)

art. 197 alin. (2):Hotarisile consilittlui local se comunicš primarului.;
(1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica dispozillile primarului cannmei prefectutrd itkct
,;:ult 10 zile luerdtoare de Ja data ... enilterii.:
4l art 197 alin. (4): ..Holdrdnie ....se aduc la
cunoginja publicd si se comunica,

» an. 197 al in.

cretandui generol al comunei.";

'

•
fr ic i
r t
—1
1

Extrase
din Ordonanta de urgentš a Guvernulul nr. 57/2019 privind Codu administrativ:
1)
art. 139 alin. (I): „in exercitarea cartbutillor ce ii revin.consibui local adoptd
,

1

Semnštura
persoanei .
responsabile i
efectueu proc u
3

Data
ZZ/LL/AN

OPERATIUNI EFECTUATE

f':

El

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULU1 LOCAL AL COMU
NR. 69/2020

1

in condifille legii• prin itroja

51

art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotšr&rilor cu caracter individuai cštre
persoanete arora li se adres42
se face in cel mult 5 zile de la data comunrcšrii oficiale eštre prefect.";
61

art. 198 alin. (I): .. Hotdrdrue .... cu caramer normativ
devin obligatorti de te, data oducerii tor la cunay .nl

.

7) art. 199 alin. (2): fron3r6rde....
cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicšrti c
ersoanele cšrora li se adreseaza."

t
;

^.- --

~

_~
--

NR. 5380 / 28.08.2020

PRIMARIA COMUNEI POPESTI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL POPESTI
SECRETAR GENERAL
CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IASI- JUDETEAN IASI

Raspundem adresei nr. 24849/19.08.2020 emisa de dumneavoastra, inregistrata la primaria
Popesti, Jud. Iasi sub nr. 1383/27.08.2020 prin care inaintam alaturat in original, H.C.L.
Popesti nr. 81/24.08.2020 privind, Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor cducative, pentru antd scolar 2020-2021.

Cu respect,

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA POPEVI
CONSILIUL LOCAL POPESTI

HOT,kRXRE Nr. 81
Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitla produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a servIcillor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.
Consiliul Local al comunei Popesti, judetul lasi,

•

Avfind in vedere:
Proiectul de hotarare nr. 5207/20.08.2020, initiat de primarul comunei;

•

Referatul de aprobare nr. 5206/20.08.2020 depusa de primarul comunei ;

•

Adresa cu nr. 24849/19.08.2020 emisa de Consiliul Judetean lasi, inregistrata la primaria
Popesti sub nr. 1137/20.08.2020;

•

Prevederile art. 1.4 si art.1.6 din anexa 6 a H.G. NR. 640/2017 cu modificarile si
completarile ulterioare;

•

Prevederile art. 129, alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrative cu
modificarile si completarile ulterioare;

•

Prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritštilor
administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de
urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

•

l'revederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica locala;
Avizul Comisiilor dc specialitate ale Consiliului local Popesti din 24.08.2020;

•

in temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTARASTE:
Art.1 - Se aprobA neasumarea responsabilitatii organizarii si derularli procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romaniei si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei si Compartimentul Achizitii PublIce si Investitil.
Art.3 Prezenta hotirfire va fi comunicatii de citre Secretarul general al comunei Popesti:
• Institutiei Prefectului judetului lasi, pcntru verificarea legalitštii;
• Consiliului Judetean lasi,
• Primarult;qprnunei Popesti,
• Coilifn!rtimentului Achizitii publice si investitii,
• C744;inteiesati prig afisare.
Datš astAzi, 24.08.2020
-

1 47-it
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CONTRI,MNEAZA
SECRETAR 14NEFtAI„

NR. 5380 / 28.08.2020

PRIMARIA COMUNEI POPESTI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL POPESTI
SECRETAR GENERAL
CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IASI- JUDETEAN IASI

Raspundem adresei nr. 24849/19.08.2020 emisa de dumneavoastra, inregistrata la primaria
Popesti, Jud. Iasi sub nr. 1383/27.08.2020 prin care inaintam alaturat in original, H.C.L.
Popesti nr. 81/24.08.2020 privind, Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.

Cu respect,

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA POPESTI
CONSILIUL LOCAL POPESTI

HOTA1URE Nr. 81
Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.
Consiliul Local al comunei Popesti, judetul lasi,

•

Avfind in vedere:
l'roiectul de hotararc nr. 5207/20.08.2020, initiat de primarul comunei;

•

Referatul de aprobare nr. 5206/20.08.2020 depusa de primarul comunei ;

•

Adresa cu nr. 24849/19.08.2020 emisa de Consiliul Judetean lasi, inregistrata la primaria
Popesti sub nr. 1137/20.08.2020;

•

Prevederile art. 1.4 si art.1.6 din anexa 6 a H.G. NR. 640/2017 cu modificarile si
completarile ulterioare;

•
•

•

Prevederile art. 129, alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrative cu
modificarile si completarilc ulterioare;
Prevedcrile Lcgii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritštilor
administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de
urgentš a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia

publica locala;
• Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Popesti din 24.08.2020;
In temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTAFtASTE:
Art.1 Se aprohš neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romaniei si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.
Art. 2 — Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei si Compartimentul Achizitii Publice si investitii.
Art.3 Prezenta hotirire va fi comunicatš de cštrc Secretarul general al comunci Popesti:
• Institufiei Prefectului judetului lasi, pentru verificarea
•
•

•

Consiliului Judetean 1asi,
Pri1r3arcSO-Jmnnei Popesti,
(-7 ps)- timerthitpt.Achititlt pubhce si unvestitn,
stipp afisare.

•

Datš astšzi, 24.08.2020

I 2 c:
PRES
IONE

CONTRAS MNEAZA
SECRETAR L IG/ENERAL,
Dragan Petru

CONSILIUL LOCAL POPRICANI
JUDETLa IASI
',11,RAREANr.83
H
din 31.08.2020
privind neasumarea responsabilirdlii organizarii si derulc ■
coniractelor/acordurilor cadru penlru achizitia produselo:
prestare a servicillr
contractelor/acordurilor cadru
educative , pentru anul scolar 2020-2021

•.te ctribuire c
.-..2rainului si c
masurilo

Consiliul Local Popricani, jue-t.ul lasi ,
.šrrata Io
Avand in vedere adresa Con: •:iului Judetean nr. 2484
instifutia noosfra cu nr. 10152/19.08.2020,
Avand in vedere adoptarea Legii bugetului de stot pe
liciparii
Avand In vedere prevederile OG nr. 13/2017, privind
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene,
.nontei
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru
I pentru scoli al
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei
Uniunii Europene
'J ,Cali al
Aveand In vedere HG nr. 640/2017, pentru aprobarea
:
I
)(111itareo
Romaniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetulu , ,
.
I.3,
acestuia in anut scolar 2017-2018, cu modificarile si complerk:
.tului pentru
Avand in vedere prevederile H.G nr. 678 2020 privind sio
:23 pentru anul
implemenlarea Programului pentru scoli al Romaniei in perion. '
•.
1 .:i nr. 640/2017
completarea
Hotal
scolar 2020-2021 . precum si modificarea si
023 si pentru
pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei In perio.
i8•
stabihreo bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolc
•: .2020 intocmii
Avandin vedere referatul compartimentului contabilitate r
:
derularii
responsabilitir
de doamna Chelariu Maria privind neasumarea
produselor
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentiL :•
pentru
aferente programului si a coniractelor /acordurilor cadru de pr:
derularea masurilor educative pentru anul scolor 2020-2021,
primarul
Avand in vedere referatul de aprobare nr.10157/19.08.2020
organizarii
comunei Popricani. domnul Parlog Valeriu privind neasumarea
.I:u
achizitia
si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
prestare a
produselor aferenie progromului si a contractešor /acordurilo .
. 2-2021 ,
servicijilor perrtru derularea masurilor educaiive pentru anul
primarul comune
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10158/19.08.2020
responsabiliIarii
oryanizarii
si derularii
Popricani, domnul Perrlog Valeriu privind neasumarea
proceduritor de atribuire a contractelorfacordurilor cadru pent: u liizi;la produselor
serviciilor
aferente programului si a contractelor /acordurilor cadru de
I.
pentry derularea masurilor educalive , pentru anut scolor
judetul lassi
Avand in vedere raportul secretarului general al UAT comu,
nr. 10204120.08.2020,
Local Popricani,
Avand in vedere avizele comisillor de specialitate din cadrul Cor:
( comisia nr.
nr.
1057m,
nr.
1-favorabil
),
judetul lasi, nr. 10566/31.08.2020 ( comisia
2-favorabil ), nr. 117578/31.011,2020 ( comisia nr. 3-favorabil ),

Avand in
art.129 alin.(2) lit."an,"b• din OUG nr. 57/03.07.2019 privind
adminisira tiv.
In temeiul rirt.196
) iit.''a" din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codui
adminisfroliv.

Codu l

HOTARA”E:
r,a responsabilitdtii orgon;z6ril si deruldrii procedurilor de otribuire o
,e;crie
ims
contraer
uiilar cadru penrru ochizitio produselor oferente prcgramului si a
jk
;urilor cadru de prestare a serviciilor pentru derulareo mdsurilor
controck
anul scolar 2020-2021 .
educal•. , per
:
•a ti dusd la indeplinire de comportirneniete: achizilii publice
Art.2
•
contabi3O , . .
din Cadru` oporatului de speciolitate af primarului comune
•
I
Popricor:i,
: ••
fi comunicata prirnowlui comunei Popricani, jucietul losi• d-nului
Art.3
(--• moorlimenteicr prevdzule !o art. 3. Consiliului Judeteon losi ,afisata
or un exemplar va fi comunicot Instituaei Prefectului Judetului
spre sliinl ,
.1
.
tasipon

Presedinte dc sedinta,
Consilier, Marlan Constantin
_
)1 14

■

Contrasemneaza pentru legalitate.
Secrefar general, Tescu Elena
d'■

Acioplo:r3 in •
consilieri: f•»:•

• _ 31.08.2020 cu un nr.de 10 voturi pentru, 0 contro. 2 alatineri ( d•nii
Genobel-Bebe) din nr. lotel de 15 consilieri
functie.

2

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL PRISACANI
SAT PRISACAN1, COMUNA PRISACANI, JUDETUL
COD POSTAL 707390
f!' . 2 205858, FAX: 0232 295999, wmelh primaria nrisacani@vahoomom

HOTARAREA nr, 61
din 11.09.2020
;;:i• 11..•"•"•rlrea respnnsabi1itatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
•••/ ac:nellorilor • mIru pentru acbizitia produselor afereute programului si a
••adru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
-..cutru anul scolar 2020 — 2021, la nivelnl comunei Prisacani, Judetul Iasi.
:c:
Cortsdiul Incal al Comunei Prisacani, jud. laši
rati(i;.! lyylcrc

- DiSr • • •

' ".

lin. 2

e) si alin 7 lit a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul

administ•ati .
• iinstittat dc catre d-1 primar Stanciu Ghiorgbe inreg sub nr. 5817/ 04.09.2620
- Proieci
,
•:abilitatii Orpn.izarii si derularii procedurilor de atrtbutre a contractelor/
privind neasi. •
acordurilor cati..: ackizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordu•ilor cadru de
prestare a sc: •F.1.•, acnt•u derularei masurilor educative, pentru anul scolar 2020 2021, la nivelul
comunei Ptisac.)11;.. j udeto int

- Refeni: " • • ' 1i , •;‘• nr. 5816/ 2020 privind neastunarea responsabilitatii organizarii si derularii
a contradclor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
proceduninr
cadru de prestare a serviciilor pentru derula•ea masurilor
•
programil.• •
• '. , r;
la
nivelut comtmei Prisacani, juderul Tasi.
I,
edi
nr.
24849 din 19.08.2020 privind neasuma•ea/neasumarea
• :..:11 I i
re.sponsa bi I
acbizitin •r
pentru dend•
judeull lasi.

procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru
nrogrow.:ttli si a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor
.
slor educalive. pentru anul scolar 2020 — 2021, ia nivelul comunei Prisacani,
aprobarea participArii Romaniei in Programul pentru scoli al

'
Europcilo:
Prormi.

Uniuoii

.,.
i ., nrea O.G. nr. 13/2017 ptivind aprobarea participariš Rominiei la
itri
l
..e;
.1:
irrta Proaramtnui pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023
si pen.n. :cmentarea acestuia 1n anul scolar 2017-2018, cu modificarile si
completr::
•ivinii qtarilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli ak
-I I
., .7 2023 petu•u anul scolar 2018-2019, precum $i modificarea si completarca
Romšulei ilt
i I. : tobarea Programului pentru scoli al RomAniei frt .perioada 2017-2023 si
H.G. nr, &
a ru im•lcinentarea acestuia in anui scolar 2017-2018;
:
Pentrn sii:
.

-

Pro•:•mi , implei
-

1 , .,

Ilao.

••:ivill•'• : : , •1;ficarea $i completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea
'' perioada 2017 — 2023 si pentru stabilirea bugeudui penno
. ••7 •
7 — 2018 publicatš inlVI.Of nr. 101 din 8 febntarie 2019;
•šici dc spccialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Prisacani;
, cerute de Lcgca nr. 52/2003 privind transparcnta decizionala;

gemeiul
art. 139 alin. 3 si

al art. 196 alin 1 lit(a)din OUG nr. 57 /2019 privind Codul

HOTARA$T 12:

aribuhe a
Art.l: Se aprobš neasumarea responsabilitatii organizarli si derulacii prot.•
contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente protrattroi • • . • • • .:aractelor/
acorduritor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educalive, pelai .1 al.:11 ijar 2020 —
202 I, la nivelul comunei Prisacani, • udetul lasi.
Art Tn conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.C. 57 /2019 privin.
Primaral comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduee va
prevazute de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

.,,,ntinist•ativ,
iit conditiile

Art. 3: Prezenta hotarare se va comunica:

Institudei Prefectului jud. lasi.
Primarului comunei Prisae.ani, judetul lasi.
Celor vizati in a.ctul administrativ.
voruri „peta•,
Hotarrava a ihst adoptata in.vedinra din 11.09.2020 cu
din 12 consilieri prezenti din otand de 1.1

abtinere" _Qvoturi n impotrim",

Presediateinta,.
Consilier,73 • Ipš

e

‘lectut6.,.
rtr8 1 1 liv

Contrasenult.. ,
Seer. •
MUsicat..;

1egaIitate
:t

Stufan

eth-c

L

. s

ay

CONSILIUL LOCAL A COMUNEI PROBOTA
JUDETUL IASI

0

:Ak!

iet7nr!" -•

Anu

Eii€PT ARAREA nr.104

privind neasumarca responsabilitAtii organizšrii $i derulArii procedurilor de atribuire a contractelor
acordurilor cadru pcntru achizitia produselor aferente Programului pentru $coli al Romšniei $ia
contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea mAsu•ilor educative, ta
nivelul Comunei Probota, judetul lasi, pentru anul $colar 2020-2021
Consiliul Local al Comunei Probota, judetul la$1, intrunit in sedintš ordinarš la data de 27
august 2020 ;
Avand in vedere prevedenle Partii a 111-a,Titlul V,cap. VIII, art. 129 ,aliniat 1-2,1itera (h)
din Ordonama de Urgentš nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
AvAnd in vedere adresa nr. 24849/19.08.2020 a C.J. lasi prin care se solicitš H.C.L. privind
asumarea/neasumarea responsabilitlitii organizarii privind derularea Programului pentru $coli pcntru
anul $colar 2020-2021;
AvAnd in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al
RomAniei in perioada 2017-2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru implementarca acestuia in
anul scolar 2017-2018 ;
Avind in vedere prevederile H.G.nr.59/20I 8 privind modificarea
completarea HG. nr.
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al RomAniei in perioada 2017-2023 $i pentru
stabilirea bugetului pentru implementare,a acestuia in anul $colar 2017-2018 ;
AvAnd in vedere H.G nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarilc si completanle
ulterioarc;
Avind in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš legislativš pentru
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in
admnistratia publicš, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avind in vedere prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificarile si completarilc ultcrioare;
Avind in vedere nota de fundamentare a initiatorului inregistratš sub nr. 4953/19.08.2020;
Avind in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
inregistrat sub nr.4955/19.08.2020;
AvAnd in vedere avizul comisiei Culturš,culte,sport din cadrul Consiliului Local Probota;
In conformitate cu dispoziliile OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
HOTARA.STE:
Art I Consiliul Local al Comunei l'robota aprobA neasumarea responsabilitštii organizšrii $i
derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor

aferente Programului pentru $coli al Romfiniei gi a contractelor / acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru dcrularea mAsurilor educative, la nivelul Comunei Probota, judetul lasi, pentru
anul scolar 2020-2021.
Art.2. Prezenta hotAritre se va comunica institutiei Prefectului judetului la$1, Primarului

comunci Probota $i Consiliului Judetean lasi iar un exemplar se va afisa la afisierul local pentru
aduccre la cunostintš publicš.
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COMUNA RACHITENI
PRIMARIA COMUNEI RACHITENI
Sat Rachiteni, comuna Rachiteni , judetul Iasi,
cod postal 707298
Telefon: 0232/765873; Fax: 0232/740056
contact@primariarachiteniso
Nr. 3244 din 31.08.2020

9)93-0•1

CATRE,
Consiliul Judelean lasi

lasi, Bld. Stefan cel Mare, nr. 69, Jud. Ia ,si, cod 235100

Stimate Domnule Presedinte Dr. Ing. Maricel POPA
Urmare adresei dvs. 24.849 din 19.08.2020 privind adoptarea unei llot8rdri de
Consiliul Local privind asumarea/neasumarea responsabilitštii organizarii si deruldrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
seniciilor pentru derularea masurilor educative. pentru anul scolar 2020/2021, vš
trasmitem alštura:
Hotirfirea Consiliului Local Richiteni nr. 28 adoptatš in sedinta ordinarš din
data de 29.08.2020 de neasumare, precum si de delegare a responsabilitštii cštre
Consiliul Judelean lasi in vederea implementšrii Programului pentru scoli.
Va multurnim pentru intelegere!
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COMUNA RACHITENI
PRIMARIA COMUNEI RACHITENI
Sat Rachiteni, comuna Rachiteni judeiul la$1,
cod po$tal 707298
Telefon: 0232/765873; Fax: 0232/740056
1:-ma i I: contact@primariarachiteniso

HOTARARE
Nr.

2g

din 29.08.2020

privind neasumarea responsabilitštii organizirii si derulšril procedurilor de
atribulre a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor
aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea m5surilor educative pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Ršchiteni, judetul lasi, Intrunit in sedinta ordinarš
din data de 29.08.2020
Analizand adresa nr. 24849/19.08.2019 a CJ Iasi, prin care se solicita Consiliului
Local al Com. Ršchiteni, asumarea sau neasumarea responsabilitštii organizarii si derulArii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.
Avand 1n vedere expunerea de motive, raportul de specialitate, precum si avizul
nefavorabil al Comisiei de specialitate - invštšmant, sAnštate, culturš a CL Rachiteni, lasi.
in temeiul art. 129, alin. 2, lit. b si e, alin. 7, lit. a, alin. 9, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a,
art. 197, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba neasumarea responsabilitštii organizšrii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021, conform
ANEXA 6 la HotArare Guvernului nr. 640/2017, cu completarile si modificArile ulterioare.

Art. 2 Se aprobš colaborarea si delegarea de responsabilitšti castre Consiliul
Judetean lasi in vederea implement5rii Programului pentru scoli al Rom5niel.
Art. 3 Secretarul general al comunei R5chitent va com unica prezenta hotarare:
Consiliului Judetean lasi, Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate,
Primarului Comunei Rachiteni si prin afisaj la cunostinta public5.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Dobos Marius
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COMUNA RACHITENI
PRIMARIA COMUNEI RACHITENI
Sat Rachiteni, comuna Rachiteni , judetul
cod p4a1707298
Telefon: 0232/765873; Fax: 0232/740056
E-mail: contam@primariarachiteniso
‘.\
Nr. 3244 din 31.08.2020
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CATRE,

LacID±?"

Consiliul Judetean lasi
lasi, Bld. Stefan cel Mare, nr. 69, Jud. Iasi, cod 235100

Stimate Domnule Presedinte Dr. Ing. Maricel POPA
Urmare adresei dvs. 24.849 din 19.08.2020 privind adoptarea unei Hotšrari de
Consiliul Local privind asumarea/neasumarea responsabilitštii organizšrii derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020/2021, vš
trasmitem alštura:
Hotirirea Consiliului Local Richiteni nr. 28 adoptatš in sedinta ordinarš din
data de 29.08.2020 de neasumare, precum si de delegare a responsabilitilii cštre
Consiliul Judetean lasi in vederea implementirii Programului pentru scoli.
Va multumim pentru Intelegere!
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COMUNA RACHITENI
PRIMARIA COMUNEI RACHITENI
Sat Rachitcni, comuna Rachiteni , judeml la$i,
cod po$tal 707298
Telefon: 0232/765873: Fax: 0232/740056
E-mail: contact@primariarachitenim

HOTARARE
Nr.

2g

din 29.08.2020

privind neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor
aferente programului §i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative pentru anul §colar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Ršchiteni, judetul la§i, intrunit in sedinta ordinarš
din data de 29.08.2020
AnalizAnd adresa nr. 24849/19.08.2019 a CJ lasi, prin care se solicita Consiliului
Local al Com. Ršchiteni, asumarea sau neasumarea responsabilitštii organizšrii §i derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor aferente programului §i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.
AvSnd in vedere expunerea de motive, raportul de specialitate, precum §i avizul
nefavorabil al Comisiei de specialitate - invitšmAnt, sšnštate, culturš a CL Richiteni, la§i.
In temeiul art. 129, alin. 2, lit. b §i e, alin. 7, lit. a, alin. 9, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a,
art. 197, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba neasumarea responsabilitštii organizšrii §i derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor aferente programului §i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, pentru anul §colar 2020-2021, conform
ANEXA 6 la HotšrAre Guvernului nr. 640/2017, cu completšrile §i modificšrile ulterioare.

Art. 2 Se aprobš colaborarea §i delegarea de responsabilitšti cštre Consiliul
Judetean la§i in vederea implementšrii Programului pentru scoli al Romaniel.
Art. 3 Secretarul general al comunei Ršchiteni va comunica prezenta hotšršre:
Consiliului Judetean lasi, Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate,
Primarului Comunei Rachiteni si prin afisai la cunostinta publicš.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Dobo§ Marius

AVIZAT PENTRU LEGALI
Secretar General al Com.
ALEXA AURELIAN C

F teni
ANTIN

41/0 L. 49 cys-e-(41

ROMANIA
JUDETUL IAS1
COMUNA RADUCANENI

Tettfax: 0232/292438
: primariaraducancniewalwo.com: www.csnnunaraducancni.r

N r. 52751RG/20.08.2020

JUDETUI.

CONSILIUL IUDETF.At!

REGISTRe-}frtaA

Cštre,

Luna

CONSILIUL JUDETEAN IASI
Ref. Adresa nr. 24849/19.08.2020
Urmare a adresei dumneavoastrš cu numšrul de mai sus, vš comunicšm 1-lotšrfirea
nr. 4 din 28 februarie 2019 a Consiliului Local al Comunei Ršducšneni pent•u
neasumarea responsabilitlitii organiziirii .yi derulfirii procethtrilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-•adru pentru acbizitia produselor yi a contractelor/acordurilorcadru de prestare a servicillor pentru tlerularea ► iisurilor educative, iu cadrul
Progratmdui pent•u fC0ii al Rontfiniel.
Conform art. 2 din hotšrfirea consiliului local, „Responsabilitatea organizfirii ,yi
derulci•ii procecht•i1o• de at•ibuire iji de prestare a servicidor mentionate la art. I, pentrit
aplicarea Programului pera•t ycoli la niveltd U.A.T. Conutna Rfiduccineni in perioada
2018 — 2023, revine Consilirrlrri Judetean layi, ( )".
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL REDIU
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Hotararea nr. 70 /2020
pentru neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
eontractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, in cadrul Programului pentru scoll al Romaniei,
pentru anul scolar 2020- 2021
Consiliul Local Rediu, judetul lasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 07.09.2020;
Avand in vedere:
Adresa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean Iasi referitoare la adoptarea si
comunicarea unei hotarari a consiliului iocal pentru asumareeneasumarea responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor eadru pentru
achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
demlarea mastuilor educative, in cadrul Programului pentru scoli al Ttomaniei;
Avand in vedere raportul intocmit de Compartimentu! de Achizitii Publice la proiectul
de hotarare, prin care propune neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
programului si contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020 — 2021, in cadrul Programului pentru scoli al
Romanici,
Avand !n verere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Rediu, judetul Iasi;
In conformitate cu prevederile:
Ordonantei Guvemului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Buropene, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 2017 — 2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avind in vedere art. 196 alin. (I) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ
Hotaraste:
Art. 1. Consiliu/ Local al Comunei Rediu, judetul Iasi nu isi asuma responsabilitatea
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, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei.
Art. 2. Responsabilitatea organizarii si derularii procedurilor de atribuire si de prestare a
serviciilor mentionate la Art. 1, pentru aplicarea Programului pentru scoli la nivelul UAT
Comuna Rediu in anul scolar 2020 — 2021, revine Consiliului Judetean Iasi.
Art. 3. Primarul Comunei Rediu, impreuna cu compartimentele de specialitate vor urmari
respectarea preveclerilor prezentei hotarari.
Art. 4. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica:
- Institutiei Prefectului judetului Tasi;
- Primarului Cbmunei Rediu;
- Compartimentului Achizitii publice si investitii;
Compartimentului Economic/Casierie.
Datš astizi : 07.09.2020
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HOTARAREA NR.106
privind aprobarea neasumšrii responsabilitAbi organinrii gi derulirli procedurilor de stribuire a
contractelancordurilot -cadru pentru achizilia produselot aferente programului si a contracteloa
acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru demlarea masurila educative •pentru anul scolor
2020•2021
Consiliul Local el Comunei Rominestijudetul lati ,legal constituit, intrunit la lucrštile sedimei
ordinare din data de 03.09.2020;
Avind 1n vedere:
•refetatul de aprobarc a Primarului comunei Romitnesti, judemi lasi Areginna sub numirul /
-adresa nr.24849/19.08.2020 a Consiliului Judelean lati ,raportul de avinre a acomisai de specialitate
din cadul Consiliului Local Rominesti;
-Prevederile Hotairii Guventului nr.640/2017 pentru sprobares Programului pentru scoli sl Romaniei 1n
perioada 2017.2023 ,cu modificaile ;i completaile ulterioare;
-prevedaile anl, alin.(4) si alin.(5) ,art.3 din Ordortanta Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea
participini Romšniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europate.complaall prin Legea nr.55/2018;
-prevederile art 129,alin.(2),Iii(d) alin.(6) lit(a),din Ordonantad euRgenta a Guvemului nr.57/2019
privind Codul administrativ;
-prevederile art.129 si art 139 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
in tcmeiul prevederilor an.196,alin.(1),M.$)din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA$TE
Art.l. Se aprobš neasumarca responsabilintii organidaii si derulltrii procedurilor de atribuirc a
conuscielor de prestare a servieillor pentru dendarea misurilor educatIve a Programului penuu scoli in
comuna Romiutestijudelul
Art.2.Primarul si apartul de specialitatc vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hontriri.
Art3. Prezenta hotarire se va comunica .prin gtija secretarului comunei ,domnului
primar,compartimentului financiar-contabil, Institutiei Prefectului judetului lasi pentru controlul
legalitštii, isr un exemplar se va allat pe site-ul institutiei Si la afisierullocal penuu aducena la cunostinn
publicš.
Data 03.09.2020
Presedinte de
Co silier
Ar

)f 1

Vizat pentru legatitate ,
pt. Secretar general comunš
Zaharia Vi leta

9/10/2020, 2:19 P1
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI

Comuna Roscrani, Juderul lnj7, ROMANIA:
00.60;
TeliFax: (00 ,0 0232 -25.70.58; Tet / Far : (00.00232-29. www.primatiarotraMro

imaria rastan' ifrahoo.ra

COD F1SCAL 16511383:

HOTARAREAnr. 49 din 27.08.2020

de atributre a contractelorlacordurifor neasumarea responsabildštit orgenizarii §i derulšrii procedurilor
a servicalor penfru derularea
cadru pentru achizilia prodUselor §i a confractelortacordurilor-cadru de prestare
a
Romerner
penfru
anut scolar 2020-2021 fa
*011 f
misurilor educative a(erente programulut "PrOpf801 pentru C
nivelul Com. RO$C8M , Jud. lasi

Pnvind

COMUNEI ROSCANI,

legal constituit, intrunit la

CONSILIUL LOCAL AL
lucršrile sedintei ordinare din data de 27 august 2020;

Avand in vedere :
Referatul de aprobare prezentat de catre d-nul Gheorghiu Ginovel, primarul comunei Roscani,
jud. lasi cu nr. 284/21.08.2020:
Raportul de speciafitate al compartimentului de contabilitate din cadrul aparatulut de
specialitate al primarului comunei Roscani, inregistrat sub nr 286/21.08.2020;
Adresa nr. 24849 din 19.08.2020 inaintate de Constliul 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 2020-2021.
Dispozitiile art. 1 alin. (4) si (5) ale OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei Ia
Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Hotararea Guvernului nr. 52/2019 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.
Prevederilor pct 1. 4. din cap. I al anexei nr. 6 coroborat cu prevederile art. 111 din H.G. nr.

consiliile locale vor adopta hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii
attibuire a contractelor/ acordurifor-cadru pentru achizitia produselor si a
si detvlarii procedurilor de
contractelor/acorduritor-cadru de prestare a serviciilor pentru derufarea mesutilor educative aferente

52/2019,

programului.
Votul liber exprimat de catre toti consilierii prezenti in cadrul sedintei ordinare si anume 7 voturi
pentru;
Legea nr. 5/2020 privind Bugetul de stat pe anul 2020 ;
HCL nr. 8/2020 privind aprobarea BVC local, pentru anul 2020:
Dispozitiile art.129 din Codul Administrativ. aprobat prin OUG 57/2019;
ln temeiul prevederilor art. 135, al. 8, art.139 alin.3)lit.g) si art.196(1) lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completšrile ulterioare.

HOTARASTE

y^i derulšni procedurnOr de
Art. 1. Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizšdi

atribuire a

contracteloriacordurilor-cadru pentru achizilia produselor si a contracteloijacordunior-cadru de
prestare a servicillor pentru derularea masurilor educative aferente programului "Program pentru scoli
al Romaniei" pentru anut scolar 2020-2021 la nivelut Com. Roscani, Jud. lasi.
aducerea la indeplinue a prezentei hotarari se insšrcineazš primaruI comunei
Art. 2. Cu
Roscani prin compartimentele de specialitate din cadul UAT-ului comunei Roscani. Jud. lasi:
3. Secretarul General al comunei Ro$cani va comunica copie dupš prezenta hotšrare
il
Art.
primarului comunei Roscani, Consiliului Judelean lasi, tuturor persoanelor interesate, un exemplar
va face public prin afisare la sediul Primariei Roscani si un exemplar il va inainta la Institutia
PrefectUlui Judetului lasi - Serviciul de Control al Legalitštii Actelor $i COntencios Administrativ .

PREEEDINTE DE $ED1NTA.
Consilier: Agape-Dan
(semnšturg . 1.* • '

(semnatura)
.

• _

Contrasemneezi pentru legalltate,
Secretar General, Petcu Mihaela

t-•

Hotšršrea a tost adoptatš cu votul a 7 consilieri „pentru".
0„impotriv8" .
0 Ablinerr.
Nr. consilieri prezenii: 7
Nr. consilieri in funclie 10

ight<
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JUDETUL IASI
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VR. 8136/31.08.2020

Cštre,
Consilinl Imietean

lasi

Prin prezenta vd inaintšm alšturat Hotšrfirea Consiliului Local Ruginoasa nr. 54
din 27.08.2020 privind neasumarea responsabilitštii organizfirii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente programului $i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative, pentru anul
scolar 2020 — 2021, la nivelul comunei Ruginoasa, judetul Iasi.
Secretar general al U
Axenia Frij

uginoasa,
na

JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUGINOASA

HOTARAREA Nr. 54 din 27.08.2020
privind neasumarea responsabilitkii organizArii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelorfacordurilor-cadru dc prestare a serviciilor pentru derularea misurilor
educative, pentru anul scolar 2020 — 2021, la nivclul comunei Ruginoasa, judetul Iasi
Consiliul local al comunei Ruginoasa, judetul lasi;
AvAnd in vedere Proiectul de hotArAre intocmit de cAtre primarul comunei Ruginoasa, inregistrat sub nr.
52/26.08.2020;
AvAnd in vedere referatul de aprobare intocmit de cAtre primarul comunci Ruginoasa, inregistratš sub
nr. 7823/26.08.2020;
AvAnd in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul primAriei Ruginoasa inregistrat sub nr.
7824/26.08.2020;
AvAnd in vedere adresa Consiliului Judetean la§i nr. 24849/19.08.2020, inregistratš la institutia
noastrA sub nr. 7743/25.08.2020, referitoare la adoptarea unei hotArki de consiliu local cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilitAtii organizArii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative,
aferente Programului pentru scoli al Romfiniei, pentru anul §colar 2020 2021;
AvAnd in vedere prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participArii Romfiniei la Programul
pentru scoli al Uniunii Europene, cu modifickile si completkile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 13/2017
privind aprobarea participkii Romfiniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
AvAnd in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romfiniei
in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 1n anul scolar 20172018;
AvAnd in vedere prevederile H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019, precum
modificarea completarea HotArkii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli
al Rominiei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
scolar 2017-2018, cu modificArile si completkile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia
publicA, cu modifickile si completArile ulterioare;
Avind in vedere prevederile art. 129, art. 139, 196 alin. (1) lit. a), 197 alin. (1), (2), (3) (4) si (5), art.
198, art. 199 si 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
in temeiul art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
—

HOTARASTE:
Art.l. Neasumarea responsabilitAtii organizArii $i derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului gi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative, pentru
anul §colar 2020 2021, Ia nivelul comunei Ruginoasa, judetul lasi.
—

Art.2. Prevederile prezentei 1-lotšrari vor fi aduse la indeplinire de cštre domnul Nechifor Dinui,
primar al Comunei Ruginoasa, prin intermediul aparatului de specialitate.
Art.3. Secretarul general al unitštii administrativ — teritoriale Ruginoasa va comunica in termen
legal copii ale prezentei hotšrfiri, primarului comunei Ruginoasa, Consiliului ludetean la§i §i Institušiei
Prefectului judetului la§i pentru controlul legalitštii.
Presedinte,6 Ocan

Contrasemneazi pentru le a itate,
Secretar general al unitšlii
istrativ-teritoriale,
orina
Axenia - F
.

cal,*‘
eCulair
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RONIANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL Al. COMUNEI SCANTEIA
HOTARdiRE
Nr. 62 din 27.08.2020
-Privind neasumarea responsabilitštii organizarii si derulArii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli in
Romfinia si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a scrviciilor pentru derularea mšsurilor
educative, la nivelul comunei Scinteia, judetul lasi, pentru anul scolar 2020-2021.

irTh

AnalizAnd temeiurile juridice, respectiv:
a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constitutia Romfiniei, republicatš;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeanš a autonomiei locale, adoptatš la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificatš prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionalš 1n administratia publicš, republicatit;
d) art. 81- 83 din Legea nr. 24/2000 privind norrnele de tehnicš legislativš pentru elaborarea actelor
normative;
e) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile $i completšrile ulterioare;
f) Hotšrfirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile completšrile ulterioare;
g) art. 1, pct. 12, alin. (6) pct. 1.4 din Capitolul 1 al Anexa nr. 6 „Procedura privind colaborarea si
distribuirea de responsabilitšti intre consiliile judetene consiliile locale", coroborat cu art. 111 din
H.G. nr. 52/2019 privindmodificarea completarea Hotšrfirli Guvemului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru gcoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 $i pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificšrile complethile
ulterioare;
h) Ordinul M.A.D.R nr. 19/A.N.A.P. nr. 32 din 2018 privind aprobarea documentatiel standardizate
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de fumizare a fructelor, legumelor produselor
lactate gi produselor de panificatie in cadrul Programului pentru scoli al Romfiniel;
i) art. 129 alin. (2) lit d), alin. (7) lit. a), art. 136 alin. (8) $i art. 243 alin. (1) 1it. a) din Ordonanta de
Urgen(š a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile
ulterioare;
Tinfind cont de:
a) adresa Consiliului Judelean lasi nr. 24.849/19.08.2020, prin care ne solicit hotšrfire,a Consiliului
Local al Comunei Scfinteia, judetul lati privind asumarea/neasumarea responsabilitštii organizarii $i
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli in Romfinia gi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul comunei Scinteia, judetul lati, pentru
anul scolar 2020-2021;
Lufind act de:
a) referatul de aprobare, prezentare si motivare nr. 20.209/10.07.2020, semnat de primarul comunei;
b) proiectului de hotšrfire /nregistrat la nr. 20.213/10.07.2020, initiat de primarul comunei;
c) raportul nr. 20.217/13.07.2020, intocmit de secretarul general al comunei;
d) avizele cu caracter consultativ nr. 20.237/15.07.2020 ale comisiilor consiliului local;
e) votul pentru exprimat de cei 15 consilicri locali prezenti la sedintš din totalul de 15 afiati in functie;
in temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) art. 240 alin. (I) lit. a) din Ordonama de
Urgentš a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile fi completirile ulterioare,

Consiliul Local alSomunci Scfinteia, judetul
27.08.2020, adoptš prezenta botArfire:

intrunit in sedinta ordinarš la data de

Art.1.-Se aprobš neasumarea responsabilititii organizarii derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor aferente Programului pentru scoli 1n Romfinia gi
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul
comunei Scfinteia, judetul lagi, pentru anul scolar 2020-2021.
Art 2 - liotšrfirea se comunicš in termen legal:
-1nstitutiei Prefectului - Judetul 1asi, pentru controlul
-Consiliului Judetean Iasi;
-Primarului comunei ScAnteia, judetul lasi;
-Compartimenului financiar-contabilitate al primarului;
-Va fi afisatš pe site-ul la sediul Primšriei comunei Scinteia judetului

PRF-$EDINTE DE $EDINTA,
Consilier I ,

Miltai IFTI

Contrasemneazš pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
Florin 1LA$OAIA

......... _
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Loc. SCHITU DUCA , cod postal 7074? 5 , .ad. IASI
Tc: 0232324306 , fax 0232/1324306
c-mail : prtrnaria_schituduca©yahoo.com

Nr. 3068 din 25.08.2020

in 7/1)CYC--

\
27.AUG.

arre
.

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Urmare a adresei d-voasve nr. 24849/19.08.2020. inregistrata la primaria Schitu
Duca cu nr. 3068119.08.2020, va comunicam in copie Hotararea Consiliului Local Schitu
Duca cu privier la neasumarea responsabilitatii organizarii si dervlarii procedudlor de
atribuire a contractelod acordurilor cadru pentru achizitia produsetor aferente Programului
pentru scoll al Romaniei din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021.

LACHE

SECRETAR ENERAL UAT
Constant BOGDANICI

ROMANIA
JUDETUL :ASI
COMUNA SCHITU DUCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.
Din 20.08.2020
privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularli procedurilor de atribuire a
contractelor/ acordurilor cadru pentru achizita produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021
Consiliul Local al comunei Schitu Duca, judetul idSi, intrunit in sedinta extraordinara din data de
20 august 2020;
Avšnd 1n vedere referatul mtocmit de secretarul comunei Schitu Duca;
Avšnd in vedere expunerea de mouve , Intocmitš de cštre viceprimarul comunei Schitu Duca pnvind
neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurdor de atdbuire a contractelor/
acordurllor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021;
Avšnd 1n vedere proiectul de hotšfare, intocmit de cštre viceprimarul comunei Schitu Duca, judetul
lasi:
AvAnd in vedere prevederile HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli Romaniei
in perioada 2017-2023:
Avind 1n vedere prevederile HG 52/2019 privind modificarite si compietarile HG 640/2017;
Avand in vedere Ordonanta Guvemului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Schitu Duca;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin (1) ,(2) lit. B si alin. (4 ) ht. a, art. 139 alin. (3) lit.a st art.
196 alin (1) lit. a din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ.
HOTARA$TE :
ArL1 Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedudlor de atrlbuire a
contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021.
Art.2. Secretarul unitštii administrativ - teritoriale Schitu Duca va comunica 1n termen legal copii
ale prezentei hotšriri Institutiei Prefectului judetului pentru controlul legalitštii, primarultn si d-nei
director al $colii cu personalitate juridic-A din comuna Sch itu Duca.
PRESEDINTE D
Consilier iocal
loan ARHIP
Adoptatš in sedšma d
Cu un numšr de

ia

Contrasemneaza pentru legalitate,
GENERAL UAT
SE
GDANICI
Co
al de 13 consilieri in functie

ROMAN1A
JUDETL1L IASI
PRINIAR1A COMUNEI SCHITU DUCA
0, SCHITU DLICA cod potal 707435 jud.

Art

Tel. 02321324306 fax 0232,324306
e-mail : primaria sclnuiduca@yalmo.com

Nr. 3068 din 25.08.2020

CATRE,
CONSILIUL 3UDETEAN IASI
Urrnare a adresei d-voastre nr. 24849/19.08.2020, inregistrata la primaria Schitu
Duca cu nr. 3068/19.08.2020, va comunicam in copie Hotararea Consiliului Local Schitu
Duca cu privier la neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoli al Romaniei din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021.

LACHE

SECRETAR GENERAL UAT
Constant( BOGDANICI

ROMANIA
jUDETUL IASI
COMUNA SCHITU DUCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.
Din 20.08.2020
privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021
Consiliul Local al comunei Schitu Duca, judetul lasi, intrunit in sed:nta extraordinara din data de
20 august 2020;
Avfind in vedere referatul intocmit de secretarul comunei Schitu Duca;
Avind in vedere expunerea de motive , intocmitš de cštre viceprimarul comunei Schitu Duca privind
neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021;
Avfind in vedere proiectul de hotšrfire, intocmit de cštre viceprimarul comunei Schitu Duca, judetul
14;
Avfind in vedere prevederile HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli Romaniei
in perioada 2017-2023;
Avfind in vedere prevederile HG 52/2019 privind modificarile si completarile HG 640/2017;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Schitu Duca;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
Avand in vedere prevederile art 129 alin (1) ,(2) lit. B si alin. (4 ) lit. a, art. 139 alin. (3) lita si art.
196 alin (1) 1it. a din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ.
HOTAlifiTE :
Art.1 Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atrlbuire a
contractelor/ acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei din comuna Schitu Duca pentru anul scolar 2020 - 2021.
Art.2. Secretarul unitštii administrativ - teritoriale Schitu Duca va comunica fn termen legal copii
ale prezentei hotšrfiri Institutiei Prefectului judetului lasi pentru controlul legalitštii, primarului d-nei
director al Scolii cu personalitate juridicš din comuna Schitu Duca.

PRESEDINTE D
Consilier local
loan ARHIP
Adoptatš in sedinta d
Cu un numšr de
v

(a

Contrasemneaza pentru legalitate,
SE
GENERAL UAT
Co
GDANICI
al de 13 consilieri in functie
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COMUNA SCOBINTI, JUDETUI IA5I

Romania tel./fax:0232720310

Cod:707445 e-mail:primaria_scobinti@yahoo.com
http://www.primariascobinti.ro
HO ARAREA NR.Š9/20.08.2020

privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2020-2021 si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, la nivelul Comunei Scobinti, jud. lasi.
Avand in vedere :
nota de fundamentare a primarului comunei Scobinti ,privind aprobarea
neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2020-2021 si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, la nivelul Comunei Scobinti, jud. lasi.
prevederile Ghidului solicitantului privind acordarea ajutorului (inanciar FEGA
in cadrul programului pentru scoli af Romaniei;
prevederile adresei nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean lasi ;
prevederile Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
prevederile Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normefor
Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului cadrul din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile
ulterioare;

prevederile HG nr. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabihrea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile si
completarile ulterioare.
raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei Scobinti ;
prevederile Legii 52/2003,privind transparenta decizionala ;
avizul favorabil al comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului Local Scobinti ;
prevederile art.129,OUG nr.57/2019 ,privind aprobarea Codului administrativ;
in temeiul art.196 ,alin 1 Jit a).din OUG nr.57/2019 ,privind aprobarea Codului
administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCOBINTI JUD IASI
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba neasumarea responsabilitštii organizšrii si derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelor
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul Comunei
Scobinti, jud. lasi.
Art.3 Primarul comunei Scobinti va duce la indeplinire prezenta hotarare .
Art.4 Cepie de pe prezenta se va inainta serviciului contabilitate ,Consiliului
ludetean lasi si Prefecturii lasi —Directia de Control legalitate acte .

sedintš :
-"<<`
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ntrasemneazš pentru legalitate :
Secretar geneal: Rusu Cristina

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL utql
Tettfax : 0232•325100 cod postal 707450

fr

HOTARARE Nr.60
privind neasumarea de cštre Consiliul local al comunei Sine§ti, judetul la§i a
responsabilitšlii organizšrii §i deruliril procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizišia produselor §i a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru §coli pentru
anul scolar 2020-2021
Consiliul local al comunei Sinesti, judetul Iasi,
Analizand:

- proiectul de hotarare nr.56/2020;
1 ...7:- Y '.fl :.
• referatul de motivare al primarului comunei Sinesti nr.4117/21.08.2020; :
Vizand $i:
111“
: :-.
-adrcsa Consiliului Judelean lasi cu nr.24849/19.08.2020;
—_
-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
1n conformitate cu prevederile:
- art. 7 alin.(1), pct.1.2 si pct. 1.4 din cap. 1 al anexei nr.6 din Hotararea Guvemului Rominiei nr. 640/2017
pentru aprobarea Programului pentni scoli al Rominiei in perioacia 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetulut
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 2018 modificatš si completath;
1n baza atributiilor prevšzute de 129 alin. (2), lit. d), cu trimitere la alin. (7), lit. a) si in temelul an.
196 alin.(1), lit. „b" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile $i completšrile

0.,

r>-

.._ __

—

ulterioare;

HOTARASTE:
Art. I. - Se aproba neasumarea responsabilitštii organizarii gi derularn procedu•lor de
atribuire a contractelodacordurilor - cadru pentru achizitia produselor a contractelonacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularca masurilor educative, aferente Programului pentru
scoli, pentru anul seular 2020 - 202 I .

Art. 2. - Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotarare:
•
.
•
•

-primarului cuinunei –spre stiintš;
-in tennen de 5 zile de la adoptare, Consiliului Judetean lasi, sore stiinta•
-1nstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalhatii;
-responsabilului cu pagina de internet a primšriei

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier •
Cristinel Prisacarly.:**

Contrasemnat conform art 140
alin.(1) din 0 U.G. nr.5712019
SECRETAR GENERAL,
Jur.Nancy loghin

C,1:' 1
ZUL 11.9-7

Cata. 28 august 2020

ROMAN/A
PRIMARUL COMUNEI S1NE$T1
JUDETUL Itt$1
TeUfax : 0232-325100 cod postal 707450
e-mail: sinestiorimariaPvahoo.com
site: www.primariasinestiso

Tel./Fax 0232324775; 0232/325100 cod postal 707450
e-mail: sinestiprimaria@yahoo.com

2:”

Nr. 4310/28.08.2020

ij 3 • • •

71.

Consiliul Judetean Iasi

Va comunicim alšturat HotArarea Consiliului Local Sinesti nr.60/2020 prin care s-a
aprobat neasumarea de catre Consiliul local al comunei Sinesti, judelul lasi a
responsabilitAiii organizArii si derularii proccdurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea tnAsurilor educative, aferente Programului pentru scoli pentru
anul scolar 2020-2021.

Cu deosebita consideratie,
PRIMAR,
petru Holicov

../1/

SECRETAR GENERAL,
Nancy Loghin

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI

JUDETUL

aqi

Tel/fax : 0232-325100 cod postal 70 ..:50

** * **
*
*

***

HOTARARE Nr.60
privind neasumarea de cštre Consiliul local al comunei Sinesti, judetul lasi a
responsabilitštii organizšrii §i derulšrii 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 pentru
anul scolar 2020-2021
Consiliul local al comunei Sinesti, judetul
Analizand:
- proiectul de hotarare nr.56/2020;
referatul de tnotivare al primarului comunei Sinesti nr.4117/21.08.2020,
Vizand
-adresa Consiliului Judejean Iasi cu nr.24849/19.08.2020;
-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
ln conformitate cu prevederile:
- art. 7 alin.(1), pct.I.2 si pct. 1.4 din cap. 1 al anexei nr.6 din Hotararea Guvemului Romšniei nr. 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018 modificatš si completatš;
In baza atributillor prevšzute de 129 alin. (2), lit. d), cu trimitere la alin. (7), lit. a) si in temeiul art.
196 alin.(1), lit. „b" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completšrile
ulterioare;

110TARASTE:
Art. 1. - Se aproba neasumarea responsabilitAtii organizšrii si derulArii procedurilor de

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor $i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea mšsurilor educative, aferente Programului pentru
scoli. pentru anul scolar 2020-2021.

•
•
•
•

Art. 2. — Secretarul comunei va asigura publicitatea si va comunica prezenta hotarare:
-primarului comunei —spre tiinut;
-in terrnen de 5 zile de la adoutare. Consiliului Judetean lasi, spre stiinta;
-Institutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii;
-responsabilului cu pagina de intemet a primšriei locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Cristinel Pusacariu

Contrasemnat conform art.140
alin.(1) din O.0 G. nr.57/2019
SECRETAR GENERAL,
Jur.Nancy Loghin

UtIN
L

Data: 28 august 2020.

Sy'

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI SINESTI JUDETUL IASI nr. 60 din data de 28 atHust 2020

0

OPERATIUNI EFECTUATE

ZilltiAN

Sernnitura personnei
rtsponsabile si efecturze
pruccdura

I

2

3

Data

Nr.
crt.
.

Adoptarea hotarfirši')

28 08.2020

2

Comuniewea eatre primarul comunei2)

28.08.2020

3

Cumunicarea catre prefectul judelului3)

04.09.2020

4

Aducerea la cunostinta publicrs)

28.08.2020

5

Comuntearea. numai 1n cazul celei cu caractcr individual" 1")

6

Hodirirea devine obligatorie 6 sau pruduce efecte juridicel, dupa caz
)

28.08.2020

Extrase din Ordonanta de urgentš a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ:
art. 139 alin. (1): „in exercitarea atriburiifor ce ii mvin, consiliul local adoptš hotšrari, cu majontate absolutš sau
simpfš, dupš caz.':
21 art. 197 alin. (2): J-fotšrarile consaiului local se comunica primarului.";
prefectului in cel
3)art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunicš hotararile consiliului local al
mult 10 zile lucištoare de la data adoptarii
se aduc la cunostinta publica Si se comunicš, in condi(iile legii, prin grija secretarului
4)art. 197 alin. (4): Hotararile
general al
cštre persoanele cšrora ii se adreseaza se face
31 art 199 alin. (1)• „Comunicarea hotardrilor .... cu caracter individual
mult
5
zile
de
la
data
comunicarii
oficiate
catre
prefect.";
in cei
caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii ior la cunostintš publicš.",
6) art. 198 ahn (1): ,,Hotaršrile ... cu
caracter individual produc efecte juridice de fa data comunicšrii cštre persoanele
...
cu
7 al. 199 alin. (2): „Holdratile
carora k se adreseaza."
')

....

:

...

.........,

:
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1.

ROMANIA
IUDETUL IASI
)\
CONSILIUL LOCAL SIRETEL

,

•

.

Tel. 0232/732251, fax 0232/732254i
www.primarinsweielzo Ast -e-mati primariastreteteyahoo.com

HOTA.R2iREAnr.25
privind neasumarea responsabllitaill organizšra Si derultirii procedurilor de atribuire a
contractelo•facordurilor-eadru pentru achizitia produsclor afercnte Programului pcntru
Scoli al RomAnici fil a contracteloriacordurilor-eadru tle prestare a seniciilor pentru
derularca masurilo• educative, pentru attul scolar 2020 — 2021 la nivelul comunel Stretel
AvAnd in vedere votul exprimat in unanimitate de eritre membrii Consiliului Local Siretel
prezenti la sedinta extraordinarA din data de 04.09.2020;
Avand in vedere avizele favorabile ale comšsillor de specialitate $i avizul secretarului comunei
Siretel;
AvAnd in vedere adresa Consiliului Judetean lasi nr.24849/19.08.2020„ referitoare la adoptarea
unei hotšrari dc consiliu local cu priv ire la asumareaMeastanarea responsabilitatii organizšrii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente
programului si a contractelor/acordurilor-eadru de prestare a servieillor pentru derularea masurilor
educative, aferente Programului pentru seoli al Romaniel, pentru anul scolar 2020 — 2021;
AvAnd in vedere prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participArii Romšnieš la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificšrile $i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr.
13/2017 privind aprobarea participArši Romftsilei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al
Romanieš 1n perioada 2017-2023
AvAnd in vedere prevederile_ H.G. nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea l'rogramului pentru scoli al Rominiei In perioada 2017-2023 pentru anul scolar 20182019, precum si modificarea si completarea Hotilrarši Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru seoli al Romanieš in perioada 2017-2023 si pcntni stabiliita bugctului pcntru
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
temeiul art. 139 alin. (I) art. 196 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un numar de 11 voturi "pentru", 0 voturi Impotrivii" si 0 "abtineri", Consiliul Local
Siretel adopta unnštorul act prin care:

HOTARASTE:
Art.l. Sc aprobš neasumarea responsabilitatii organiztirii derularii procedurilor de atribuire
a contractelor/acordurilor-cadru pcntru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al
Romanieš $i a cont•actelor/acordurilor-cadru de prestare a servicii lor pentru derularea mšsurilor
educative, pentru anul seolar 2020 — 2021 la nivelul comunei Siretel..
Art.2. Primarul comunei Siretel si Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sirelel vor urmšri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotaršri.
Art 3 Compartimentul Registraturš si Rclatii cu Publicul Siretel va comunica copii dupa
prezenta hotšrare Institutieš Prefectului Jud. Iasi, Consiliului Judetean lasi.

Data astazi; 04.09.2020
Prefedinte de fedintd

Spainc Geln
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Secretar General
Nesvadba luliana
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COMUN, t.
CONSILIUL LOCAL
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1;"(ja: izarii si derularii proceduritor de atribuire
privind neasumarea responsabir
a contractelor/acordurilor-cadru pentruachizitionarea produseior aferente Programului
pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masuritor educative, la nivetul Comunei Stolniceni Prajescu, judetul Iasi

ConsilitAl acal al Coriunei Stoiniceni i-rrajescu, jucietul Iasi:
Avand vedere:
Expunerea de motive a primarului Comunei Stolniceni Prajescu
nr.3413/26.08.2020;
raportului de specialitate nr.3414/26.08.2020;
adresa nr.24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean Iasi, inregistrata la
sediul P!irnariei Stolniceni Prajescu sub nr.3396/26.08.2020;
prevederefe H.G. nr 640/2017 pentru aprobarea Programului in Scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestufa in anul scolar 2020-2021, modificata si completata
prin dispozitiile H.G. nr.52/2019;
prevederile art.I, pct.12, alin(6), prevederile pct. 1.4. din cap I al
anexei nr 6, coraborat cu prevederile art.III din H.G. nr 52/2019 privind
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si
pentru stabiiirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2020-2021, potrivit caruia n prin exceptle de /a preveden7e pct 1.4.clin cap I, al

anexei nr 6 „Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati
intre consilide judetene si consilille locale la Hotararea Guvernului nr.
640/2017 cu modificanle si completanie ulterioare, pentru anul scolar 20202021',
- faptul ca la momentul actual Consiliur Judetean Iasi are deja in derulare
ie achizitie aferente programului pentru scoii;
:.•t. 136,
(a:; lin
ta de
enta:
a Guvefo_itil nr.57/2 ► 19
‘L:cuLlAdmib-iistrativ:

• ••••1••

t. LOCAL. AL .0P4

y.

IE:

responsabilitath organizarii si derularii
Se aproba
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
7.• e nizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a
urilor-cadru de prestare a serviciiior pentru derularea
tolniceni Prajescu, judetul Iasi.
a prezentei hotarari se incredinteaza
itate si
Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatuiui de specialitate al
primarului Comunei Stolniceni Prajescu.
Secretarul general al U.A.T. Stolniceni-Prajescu, judetul Iasi va
comunica copii dupš prezenta hotšršre:
Art.2. Cu aducerea la

- Institutie• Prefectului judetului lasi;
- Primarului comunei Stolniceni-Prajescu ;

.
•
. •ritt ,
Conšilier local Vezeteu5Marian Gica
CONTASMNEAZA
„-

Jr.M

u Ghedrita,-yra-

ij\
Nr. 33 / 27.08.2020

:k.lop-tata cu 12_ voturi pentru / 0-abbneri / o -impotriva / 12 consilieri
prezenti si 15 consilieri in functie

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA STOLNICENI-PRAJESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind neasumarea responsabllitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire
a contractelor/acordurilor-cadru pentruachizitionarea produselor aferente Programului
pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Stolniceni Prajescu, judetul Iasl

Consiliul Local al Comunei Stolnicenl Prajescu, judetul rasi:
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului Comunei Stolniceni Prajescu
nr.3413/26.08.2020;
raportului de specialitate nr.3414/26.08.2020;
adresa nr.24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean Iasi, inregistrata la
sediul Primariei Stolniceni Prajescu sub nr.3396/26.08.2020;
prevederele H.G. nr 640/2017 pentru aprobarea Programului in Scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2020-2021, modificata si completata
prin dispozitiile H.G. nr.52/2019;
prevederile art.I, pct.12, alin(6), prevederile pct. 1.4. din cap I al
anexei nr 6, coraborat cu prevederile art.III din H.G. nr 52/2019 privind
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2020 2021, potrivit caruia „prin exceptie de la prevederi/e pct 1.4.dth cap I, al
-

anexei nr 6 „Procedura privind co/aborarea si distribuirea de responsabibtati
intre consthlle judetene si consilibe locale" la Hotararea Guvemului nr.
640/2017 cu modificafile si completathe ulterioare, pentru anul scolar 2020-

2021•

- faptul ca la momentul actual Consiliul Judetean Iasi are deja in derulare
proceduri de achizitie aferente programului pentru scoli;
In temeiul art. 196, alin.(1), lit. (a) din ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOLNICENI PRAJESCU, JUDETUL
IASI
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al Romanlei si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, la nivelul Comunei Stolniceni Prajescu, judetul Iasi.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul Comunei Stolniceni Prajescu, Compartimentul Contabilitate si
Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Stolniceni Prajescu.
Art.3. Secretarul general al U.A.T. Stolniceni-Prajescu, judetul Iasi va
comunica copii dupš prezenta hotšršre:
- Institutiei Prefectului judetului Iasi;
- Primarului comunei Stolniceni-Prajescu ;

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
arian Gica
Conšitier
)-?

_,
c

CONT MNEAZA
SEC AR ,
Jr.Mo
ita

Nr. _33 / 27.08.2020
Adoptata cu
12 voturi pentru / 0-abbneri / 0 -impotriva / 12 consilieri
prezenti si 15 consilleri in fTmctie

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOLNICENI-PRAJESCU
sat /comuna Stolniceni-Prajescu , judetul lasi
tel . 0232.767133 fax .0232.711350 E-mail : primarietastolniceniso

; PStMARtn. COM STOLNICENI PRA.IESCLI
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NT.

10. S P 2020
CATRE,
Consiliul Judetean Iasi
In atentia: Directia Juridca - Biroul Programe Guvernamentale

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Iasi.

Cu privire la adresa cu nr. 24849 din 19.08.2020, inregistrata in cadrul
Primariei Stolniceni-Prajescu cu nr. 3396 din 26.08.2020, prin care Consiliul
Judetean Iasi solicita luarea unei Hotarari de Consiliul Local privind asumarea/
neasumarea responsabilitatii organizarii 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, pentrul anul scolar 2020-2021, va comunicam faptul ca la
nivelul UAT Stolniceni - Prajescu s-a luat hotararea de neasumare a "Programului
pentru scoli al Rmaniei", pentru anul scolar 2020-20201.

Intocmit,

Consilier Achizitii,
Trifan Bogdan

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA STOLNICENI-PFtA3ESCU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire
a contractelor/acordurilor-cadru pentruachizitionarea produselor aferente Programului
pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, la nivelul Comunei Stolniceni Prajescu, judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Stolniceni Prajescu, judetul Iasi:
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului Comunei Stolniceni Prajescu
nr.3413/26.08.2020;
raportului de specialitate nr.3414/26.08.2020;
adresa nr.24849/19.08.2020 a Consiliului ]udetean Iasi, inregistrata la
sediul Primariei Stolniceni Prajescu sub nr.3396/26.08.2020;
prevederele H.G. nr 640/2017 pentru aprobarea Programului in Scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2020-2021, modificata si completata
prin dispozitiile H.G. nr.52/2019;
prevederile art.I, pct.12, alin(6), prevederile pct. 1.4. din cap I al
anexei nr 6, coraborat cu prevederile art.III din H.G. nr 52/2019 privind
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2020-2021, potrivit caruia „prin exceptie de la prevedenle pct 1.4.din cap I, al

anexei nr 6 „Procedura privind co/aborarea si distribuirea de responsabilitati
intre consthile judetene si consffide locale” la Hotarare Guvernului nr.
640/2017 cu modificarile si completanle ultenbare, pentru anul sco/ar 20202021";
- faptul ca la momentul actual Consiliul Judetean Iasi are deja in derulare
proceduri de achizitie aferente programului pentru scoli;
In temeiul art. 196,
lit. (a) din ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOLNICENI PRAJESCU, JUDETUL
IASI
HOTARASTE:
Art.l. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizitionarea produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, la nivelul Comunei Stolniceni Prajescu, judetul Iasi.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul Comunei Stolniceni Prajescu, Compartimentul Contabilitate si
Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Stolniceni Prajescu.
Art.3. Secretarul general al U.A.T. Stolniceni-Prajescu, judetul Iasi va
comunica copii dup5 prezenta hot6r8re:
- Institutiei Prefectului judetului Iasi;
- Primarului comunei Stolniceni-Prajescu ;
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Nr.4097 din 28.08.2020

CATRE,
CONSILTUL JUDETEAN IASI
Avind in vcdere prevederile art.197,alin.( privind Codul administrativ,prin
prczenta vš comunicšm un exemplar din H.C.L.nr 26.08.2020,adoptatš de Consiliul
local al comunei Strungajudelul laai,cu privire la aprobarea aprobarea neasurnarii
responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
de cadru pentru achizitia produselor aferente programului $i a contractelor/acordurilor
cadru dc prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative,pentru anul scolar
2020-2021.

PRIMAR ,
Prof ZAR MARIANA

.01AA

9

fl

SECRETAR GEN RAL AL COMUNEI,
URECHE CO, TEL

C,A)

ROMANIA
SUDETUL 1A$1
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNE1 STRUNGA

CONSILIU I. LOCAL AL COMUNET STRUNGA

NR. .39.
HOTXR A.REA
.
privind aprobarea neasumšriš responsabilitkii organizkii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor de cadru pentru achizilia produselor aferente pmgramului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentni dendarea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al comunci Strungajudetul lasi;
Avand in vedere prevederile:
0.0.nr.13/2017 privind apmbarea participArii Romaniei la Programul pentru scoli al
Uniunii Europene, cu Tnodificarile si completkile ulterioare;
H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul Folar
2017-2018,cu modifickile si completkite ulterioare;
- adresei nr.24849 din 19.08.2020 a Consiliului ludelean layi, privind comunicarca unci
hotkari a Consiliului local cu privire la asumarca/neasumarea responsabilitštii organizšrii si
derulkii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al Rominiei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru dcrularea misurilor educative, la nivelul Comunei Strunga, judetul la ,ci, pentru
anul scolar 2020-2021;
referatului nr.3964/19.08.2020, intocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalena
consilier —responsabil cu achizitiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, .judetul Iasi.cu privire la adoptarea unei holšrari a consiliului local,privind
neasumarca responsabilitkii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei gi a contractelorfacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mtsurilor
educative, la nivelul Comunei Strunga, judetul lasi, pentru anul scolar 2020-2021;
- expunerea de motive a primarului comunei Strungajudetul lasi,cu privire la
aprobarea neasumšrii responsabilitkii organizšrii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru dc prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021;
- proiectului de hotšrfire nr. 3973119.08.2020,Intoemit de primarul comunei Strunga,
judetul lasi,privind aprobarea neasumArii responsabilitkii organizkii $i derulkii procedurilor de
atribuire a contractelorfacordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului gi a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021;
- referatului de aprobare nr.3974/19.08.2020 a proiectului de hotkarc

nr.3973/19.08.2020 privind aprobarea neasumArii responsabilitAtii organi•Arii
derultirii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produsclor aferente
programului si a contractelor/acordurilor cadru de presutre a servicillor pentru derularea
mAsurilor educative,pentru anu I scolar 2020-2021:
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Strunga,
judetul
care avizeazA favorabil dezbaterea ;i adoptarea proiectului de hotArfire
nr.3973/19.08.2020,intocmit de primarul comunei Strungajudetul la;i, privind aprobarea
neasumArii responsabilitAtii organizArii si dendArii
procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului ;i a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021;
AvAnd in vedere prevederile art.
;i alin.(7),Iit."a"din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
in temeiul art.139,alin.(1) ;i alin.(3),Iit."a",art.196,alin.(1),Iit."a"
art. 243,alin.(I ),lit."a"
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.1. - Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organiarii
derulArii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia pmduselor aferente programului ;i a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pcntru derularea mAsurilor
educati ve,pentru anu I Folar 2020-2021.
Art.2. - Primarul comunei Strungajudetul lastva asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotAriti.
Art.3. - Secretarul general al comunei Strunga, judetul lasi,va comunica un exemplar
din prezenta hottirAre,primarului comunei Strungajudetul lasi,compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,Consiliului Judetean
lastprecum Institutiei Prefectului judetului lasi - Serviciul control legalitate acte si contencios
administrativ.

Dati astizi 26.08.2020

PRESEDINTE $EDINTA
MARACIUC
0
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Contrasemneazi p ntru legalitate,
Secretar gen ' I al comunei,
URE HE COSTEL
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PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL 1A$1
Tel./Fax: 0232/714440
www.primaria-struneaso
E-mail : primaria strungaavahoo.com

Nr.4097 din 28.08.2020

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Avind in vedere prevederile art.197,alin.(4) privind Codul administrativ,prin
prezenta vš comunicšm un exemplar din H.C.L.nr.39/26.08.2020,adoptatš de Consiliul
local al comunei Strungajudetul lasi,cu privire la aprobarea neasumšrii responsabilitštii
organizšrii gi derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor de cadru pentru
achizitia produselor aferente programului a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative,pentru anul scolar 2020-2021.

PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA

SECRETAR GEN L AL COMUNEI,
URECHE CO EL

•
ROMANIA
JUDETUL 1A$1
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITOR1ALA A COMUNE1 STRUNGA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA

HOTARAREA NR. .39.
privind aprobarea neasumArii responsabilitAtii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al comunei Strunga,judetul Iasi;
AvAnd In vedere prevederile:
- 0.G.nr.13/2017 privind aprobarea participšrii Rominiei la Programul pentru scoli al
Uniunii Europene, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rominiei in
perioada 2017-2023 si pentru stabiiirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
2017-2018,cu modificArile $i completkile ulterioare;
- adresei nr.24849 din 19.08.2020 a Consiliului Judetean
privind comunicarea unei
hotšrari a Consiliului local cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitštii organizArii
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru scoli al RomAniei $i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul Comunei Strunga, judetul lasi, pentru
anul scolar 2020-2021;
- referatului nr.3964/19.08.2020, intocmit de doamna Burlacu Maria-Magdalena,
consilier —responsabil cu achizitiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Strunga, judetul lasi,cu privire la adoptarea unei hotariri a consiliului local,privind
neasumarea responsabilitAtii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Rominiei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor
educative, la nivelul Comunei Strunga, judetul lasi, pentru anul scolar 2020-2021;
- expunerea de motive a primarului comunei Strungajudetul
privire la
aprobarea neasumšrii responsabilitštii organizArii $i derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contra.ctelorfacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021;
- proiectului de hotšrAre nr. 3973/19.08.2020,intocmit de primarul comunei Strunga,
judetul lasi,privind aprobarea neasumšrii responsabilitštii organizšrii si derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul scolar 2020-2021;
- referatului de aprobare nr.3974/19.08.2020 a proiectului de hogrAre

nr.3973/19.08.2020 privind aprobarea neasumšrii responsabilitštii organizarii $i derulšrii
procedurilor de atribuire a contracteloriacordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente
programului a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative,pentru anul $colar 2020-2021;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Strunga,
judetul lasi,prin care avizeazš favorabil dezbaterea
adoptarea proiectului de hotšršre
nr.3973119.08.2020,Intocmit de primarul comunei Strungajudetul
privind aprobarea
neasumšrii responsabilitštii organizšrii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului $i a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anu I Folar 2020-2021;
Avind in vedere prevederile an.129,alin.(1),a1in.(2),Iit."d" $i alin.(7),Iit."a"din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
ln temeiul art.139,alin.(1) $i alin.(3).1iCa",art.196,alin.(1),Iit."a" $i art. 243,alin.(1),Iit."a"
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.l. — Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii
derulšrii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor de cadru pentru achizitia produselor aferente programului a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor
educative,pentru anul $colar 2020-2021.
Art.2. — Primarul comunei Strungajudetul lasi,va asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotArari.
Art.3. — Secretarul general al comunei Strunga, judetul Iasi,va comunica un exemplar
din prezenta hotšrare,primarului comunei Strungajudetul 14,compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga,Consiliului Judelean
la$1,precum $i Institutiei Prefectului judetului Ia$i — Serviciul control legalitate acte contencios
administrativ.
Datš astšzi 26.08.2020

PRESEDINTE SEDINTA
MARACIUC
0

Contrasemneazi p tru legalitate,
Secretar gen al al comunei,
1.111E HE COSTEL

ROMANIA

JUDETUL IASI
COMUNA SCHEIA
CONSILIUL LOCAL
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PRIMARIA COMUNEI $1POTE
COMUNA $1POTE,JUDETUI, 1A$1
Str.Alexandru Ummeanu nr.I
Tcicfon 0232/238.333; Fax 0232/238.320
E-mail: primariminotelii ra hoo.com
Wcb wlyw.arimariasinole.ro
Nr. 6538/02.09.2020

CATIZE ,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Avand in vedere adresa dumneavoastra cu nr. 24849 din 19.08.2020 . va inaintam
HCL nr. 163 din 28.08.2020, cu privire neasumarea responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor —cadru pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor —cadru de prestare a
semiciilor pentru derularea masurilor educative .pentru anul scolar 2020-2021.

Primar.
Pu'
tantin

Intocmit.
Gradinaru Camelia

C9

.

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA S1POTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARAR EA NR. 103 DIN 28 august 2020
pentru aprobarea neasumšrii responsabilitifii organizirii si derulšrii procedurilor de
atribuire a cootractelor /acordurilor-cadru pentru achizifia produselor afcrente
programului Si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derufarea mšsurilor educative aferente programului pentru anul geolar 2020-2021;
Consiliul Local al comunei Sipotc judetul lasi, intrunit ia sedinta ordinarš din data de
28 august 2020 ;
Lufind act de :
Referatul de aprobare (ca instrument de prezentare si motivare a proiectului de hotlirfire)
semnat de cštre inifiatorul proiectului —Domnul Puiu Constantin ,inregistmt sub numšrul 6445
din 19.08.2020 , potrivit cšreia se propune Consiliului Local $ipote aprobarea neasumšrii
responsabilitštii organizikii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru
pentru achizilia produselor aferente programului gi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea misurilor educative aferente programului pentru anul scolar 20202021;
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ,inregistrat sub numirul
6446 din 19.08.2020 , potrivit cireia sc propune Consiliului Local $ipote aprobarea
neasumšrii responsabilitšfii organizšrii
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor
/acordurilor-cadru pentru achizifia produselor aferente programului
si a contractelor/
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative aferente
programului pentru anul scolar 2020-2021;
Io baza prevederilor :
adresa numšrul 24849 din 19.08.2020 a Consiliului Judetean la ,si privind asumarea/
neasumarea responsabilitatii U.A.T. $ipote , a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contmctelor/acordurilor — cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,
pentru anul scolar 2020 — 2021, Inregistratš la secretariatul unit6lii noastre sub numšrul 6438
din 19.08.2020 ;
- art. 4 din Canea europeani a autonomiei locale, adoptatš la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificatš prin Legea nr. 199/1997;
- pct. 1.4 din cap. I, al anexei nr. 6 coroborat cu prevederile art III din HOTARAREA nr. 52 din
30 ianuaric 2019 privind modificarea si completarea HotšrArii Guvemului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei ln perioada 2017-2023 si pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 ;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatš, cu
modificšrile ulterioare ;

- prevederile art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139, alin. (2) din
CONSTITUTIE*) din 21 noiembrie 1991 (srepublicatš*);
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finamele publice locale, cu modifiarile Si complethile
ulterioare,
Lufind in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicš
legislativš la elaborarea actelor normative , republicatš , cu modificArile si completšrile
ulterioare ;
Avind in vedere prevederile art 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionalš
1n administratia publicš localš ;
Avand in vedere propunerea primarului comunei Sipote in calitate de initiator al
proiectului de hotarare inregistrat sub numšrul 6447 din 19.08.2020;
Avfind in vedere avizul de legalitate numirul 56448 din 19.08.2020 privind aprobarea
neasumšrii responsabilitšlii organizšrii $i detvliirii procedurilor de atribuire a contractelor
/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea milsurilor educative aferente
programului pentru anul scolar 2020-2021;
Avfind in vedere Hotšrfirea consiliului Local $ipote numšrul 75 din 29.08.2019privind
aprobarea Regulamentului referitor la mšsurile metodologice ,organizatorice,termenele Si
circula(ia proiectelor de hotšthrelhotšrfirilor propuse/ adoptate la nivelul U.A.T,comuna
$ipote,judetul lagi ;
Procesul-verbal incheiat in plenul Consiliului Local al comunei Sipote inregistrat sub
numšrul 6799 din 28.08.2020 prin care se aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii
si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a servicillor pentru
derularea mšsurilor educative aferente programului pentru anul scolar 2020-2021 ,cu un numar
de 13 Voturi pentru ,din numšrul de 15 consilieri In functie Si prezenli la sedintš 13 consilieri ;
AvAnd in vedere avizul comisiilor de specialitate 1,2, si 3 din cadul Consiliului Local al
comunei Sipote Inregistrate sub numšrul 6628 din 25.08.2020, avize emise 1n temeiul
prevederilor art 136 alin (8) litera c) si art 141 alin (12) din Ordonanla de Urgemš a Guvemului
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administmtiv ;
in temciul art. 129, alin. (I), (2), lit. b) Si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu
art. 5, lit. ee), precum gi art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Membrli Consilluhrt Local al comunei Sipote ,Judaul lasi,
totruniti ta sedintš ordinara Ia data de 28.08.2020
HOTARASC:

Art.l. Se aprobli neasumarea responsabilitatii U.A.T. $ipote , privind organizarea si
derularea procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor,
precum si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative ,pentru anul scolar 2020 -2021 la nivelul Comunei $ipote, judetul lasi.
Art.2.Prezenta Hotarare poate fi atacata la instanta de Contencios Administrativ de pe raza
judetului
in 30 de zile de la data luarii la cunostintš.
Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Domnul Primar Puiu
Constantin .

Art.4 Prezenta se comunicš
- Institutia Prefectului —Judetul Iasi ;
- Consiliul Judelean lasš ;
Primarului comunei $ipote;
- Compartimentului urbanism si achizitii publice
- Se aduce la cunostinta publicš prin afisarea la sediul primiriel, precum si pe pagina de internet
svww.primariasipote.ro .

Presedinte de sedintš ,
Coosilier
Nicuriuc

Contrasemnea pentru legalitate ,
conform art .140 din O.U.G. nr. 57/3 iuli 2019
Secretarul Comunei $ipote
Ursu Marianit
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JUDETUL IM1
PRIMARIA COMUNE1 TANSA
C.U.I. 4540283 Adresa: sat Tansa, comuna Tansa, judetul lasi
www.primariatansaso
Tel/Fax:02321325170
e-mail: citansa0 ahoo.com .
HOTN1RAREA nr.42
privind neasumarea responsabilitštii organiarii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli a Rominiei si a contractelor/acordurilor —cadru de prestarc a serviciilor
pentru derularea Masurilor educative , la nivelul UAT Comuna Tansa, pentru anul
scolar 2020-202 1

Consiliul Local al Comunci Tansa, judetul Iasi;
dc motive inregistratš sub nr.2659/03.09.2020, intocmita de
Avand in vedere EXptIllerea
Primarul comunei Tansa. 1n calitate de initiator al proiectului de hotšrare;
Avand in vedere adresa nr.24.849/19.08.2020 de la Consiliul Judetean fasi, inregistratš sub
nr.2445119.08. 2020 ;
Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate:
Avand in vedere dispozitille Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicš legislativa pentru
elaborarea actelor nonnative;
Legea nr. 98/2016 a
exandniind prevederile legale specifice in ntaterie, respectiv:
achiziliiior publice publicatš in M.Of. nr. 390 din 23 mai 2016; Hotšrarea nr. 395/2016 din 2
iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
achbzitiile contractului de achizitie publicalacordului-cadru dinnr.Legea
nr. privind
98/2016aprobarea
privind
13/2017
0.G.
publice; Legea bugetului de stat pe anul 2019;
participarii Romaniei in Programul pentru scoli al Uniunii Europene; Legea nr. 55/201
nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul
pentru aprobarea O.G.
H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
EUTOperle;
pentru
scoli
al
Uniunii
scoli al Romaniei 1n perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarear.
acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile $i complearile ulterioare; H.G. nal
533/2018 privind stabilirea bugetului pentru irnplementarea Programului pentru scoli
Romaniei 1n perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2018-2019, precumcoli
$i modificarea
al RomfinieiSiin
completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea 1'rogramului pentru $
perioada 2017-2023 pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar
pentru
2017-2018; H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si completarea H.G. nr. 640/2017 abilirea
aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 2023 si pentru st
bugetului pentnt implementarea acestuia in anul scolar 2017 — 2018 publicatš in M.Of nr. 101
din 8 februarie 2019;OUG nr.57/2020 privind Codul Administrativ; O.G.R. nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consibilor locale;
-faptul cd in prezent Consiliul Judetean lasi are in derulare proceduri de achizitie
aferente Programului pentru scoli;

in temeiul prevederilor art.129, alin.(7), lit.$), art.139 si art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
HOTARASTE
Art.1 Se aprobš neasumarea responsabilitAtii organizšrii si derularii procedurilor de

atrihuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru $coli al Romšniei $i a contractelor/acordurilor -cadru de prcstare a scrviciilor pentru
derularea mšsurilor educative la niveltd UAT Comuna Tansa, judetul lasi, pentru anul 20202021.
Art.2.Copii de pe prezenta vor fi communicate cštre:
-1nstitutia Prefectului Judelelui lasi;
-Primarului comunei Tansa, judetul lasi;
-Responsabilului achizitii Publice;
-Consiliului Judetean lasi
Tansa, astšzi 22.09.2020
Preledinie deledintš,
Consitier local ,

lon DiACO-NU

Avizat pentru legalitate,
Secretar(delegat),
Mihaela MARDARE
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RO WANT4
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL TATARUSI
Tel/ fax: 0232-714500; 722828
Email: primaria tatarusi@yahoo.com
Nr
din

de.:2020.
CATRE

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Prin prezenta va comunicam ca incepand cu anul scolar 2020-2021 UAT Tatarusi
nu-si mai asuma derularea Programului Produse in Scoli al Romaniei.

PRIMAR,
STEL

SECRETAR GENERAL UAT,
10SUB VALENTINA

CONSILIUL LOCAL TATARUSI
JUDETUL IASI
Tellfax: 02321714500
E-mail:primaria_tatarusi©yahoo.com

CONSI I. R.i, .11 •

ktAt

(\t

,
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HOTARAREA Nr. 92
clit/0/14,
din 18.08.2020
privind neasumarea responsabilItitlI organizarii ei deruiarii procedurilor de atribuire a contractelorlacordurilor cadru pentru
achlzitionarea produselor sl contractelorlacorduritor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative
aterente programului pentru scoli -lapte,corn si fructe la nivelul U.A.T. Comuna Tatarusi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TATARUSI,JUDETUL IASI;
Luand in discutie prolectul de hotarare initiat de primarul comunei , inregistrat sub nr. 5778/2020,
Luand act de raportul de aprobare al prImarului comunei Tatarusi inregistrat sub nr.582412020 ,avizul pentru legalitate dat de
secretarul general al comunei Tatarusi,inregistrat sub nr.5859/2020 si Raportul compartimentului de specialitate inregistrat
sub nr.5857/2020;
Luand act de Rapoartele de avizare ale ComisIei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie si IMM-uri,Comisiei
juridice, ordine publica, drepturile omulul si liberlatl cetatenestl sl Comisiei pentru cultura, culte, tineret, sport si turism
inregistrate sub nr.6188/2020 ;
Avand in vedere dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.30812013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveete ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de fructe sl legume, de banane si de lapte in institutiile de invštamant si ale Regulamentului delegat
(UE) 2017/40 al Comislel de completare a Regulamentulul (UE) nr. 1.30812013 al PartamentuluI European si al Consiliului in
ceea ce priveste ajutoarele din partea Uniunii pentru fumizarea de fructe si legume, de lapte sl de produse lactate in institufille
de invitšmint;
Avand in vedere dispozitille H.G nr.64012017 pentru aprobarea Programului pentru ecoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 ei
pentru stabilirea bugetului pentru Implementarea acestula in anut ecolar 2017-2018 ,OG.nr.13/2017 privind aprobarea
participarii Romaniei la Programul pentru ecoli al Uniunil Europene modificata prin OUG 121/2020,privind pentru completarea
art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1312017 prIvind aprobarea particIparii Romaniel la Programul pentru ecoli al Uniunii
Europene ei pentru adoptarea unor mistni privind redistribuirea stocurllor de produse inregIstrate ca urmare a suspendarii
cursurIlor in unitštile de invatimant preuniversitar si ale OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ ;
Tinand seama de prevederile LegIi nr. 24/2000 privind normele de tehnIcš Iegislativš pentru elaborarea actelor normative,
republicatš, cu modificarile sl completšrile utterloare,
in temelul prevederilor art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE :
Art.1 .So aproba

neasumarea

responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor
facordurilor -cadru pentru echizitionarea produselor si contractelorracordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli -lapte,com si fructe de catre consiliul local al comunei
Tatarusi si pe cale de consecinta derularea procedurilor necesare ale Programului de catre Consiliul Judetean lasi.
Art.2. Secretarul Comunei Tatarusi va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie prin afisare la avizierul
Primariei comunei Tatarusi precum si pe pagina de internet a institutiei si o va comunica in mod obligatoriu in
termenul legal, persoanelor si institutiilor interesate,Consiliului Judetean lasi precum si Instautiei Prefectului
Judetului lasi.
Nr. 92
Data
18.08.2020
./RRESENNTE-DE SEDINTA
COnsiper Gitletf.Maria
/C—ottra emneaza
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Prezenta hotararea a fost adoptata cu 13 volbirpentiii: 1_,‘
' 0 - voturt Impotriva, _0_voturi abtineri. La lucrariksedintit participi up numar
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ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA COMUNEI TATARU$1
Tel/fax : 0232-714500; 722828
E-mail: primariatatarusi@yahoo.com
Nr. 6310 din 20.08.2020

•
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CATRE: CONSILIUL JUDETEAN IASI

Avand in vedere adresa dv. nr. 24849 din 19.08.2020 , va inaintam Hotararea
Consiliului Local Tatarusi nr. 92 din 18.08.2020 privind neasumarea responsabilitatilor
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru
scoli — lapte , corn si fructe pentru anul scolar 2020-2021.

SECRETAR GENERAL UAT ,
IOSUB VALENTINA

CONSILIUL LOCAL TATARUSI
JUDETUL IASI
Tel.lfax: 02321714500
E-mail:primaria tatarusi@yahoo.com
HOTARAREA Nr. 92
din 18.08.2020
privind neasumarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelorlacordurilor cadru pentru
achizitionarea produselor si contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative
aferente programului pentru scoli -lapte,com si fructe la nivelul U.A.T. Comuna Tatarusi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TATARUSI,JUDETUL IASI;
Luand in discutie proiectul de hotarare initiat de primarul comunei , inregistrat sub nr. 5778/2020,
Lušnd act de raportul de aprobare al primarului comunei Tatarusi inregistrat sub nr.5824/2020 ,avizul pentru legalitate dat de
secretarul general al comunei Tatarusi,inregistrat sub nr.585912020 si Raportul compartimentului de specialitate inregistrat
sub nr.585712020;
Lušnd act de Rapoartele de avizare ale Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie si IMM-uri,Comisiei
juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti si Comisiei pentru cultura, culte, tineret, sport si turism
inregistrate sub nr.618812020 ;
Avand in vedere dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.30812013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in institutiile de invštimšnt si ale Regulamentului delegat
(UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.30812013 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in institutille
de invitšmšnt;
Avand in vedere dispozitiile H.G nr.64012017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 ,OG.nr.1312017 privind aprobarea
participšrii Romšniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene modificata prin OUG 12112020,privind pentni completarea
art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participirii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii
Europene pentru adoptarea unor mšsuri privind redistribuirea stocurilor de produse inregistrate ca urmare a suspendšrii
cursurilor in unitštile de invštšmint preuniversitar si ale OUG nr.5712019,privind Codul administrativ ;
jinšnd seama de prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicš legislativš pentru elaborarea actelor normative,
republicatš, cu modificšrile si completšrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) al. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE :
Art.1 .Se aproba neasumarea responsabilitštii organizirii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor
/acordurilor -cadru pentru achizitionarea produselor si contractelorlacordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli -lapte,corn si fructe de catre consiliul local al comunei
Tatarusi si pe cale de consecinta derularea procedurilor necesare ale Programului de catre Consiliul Judetean lasi.
Art.2. Secretarul Comunei Tatarusi va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie prin afisare la avizierul
Primariei comunei Tatarusi precum si pe pagina de internet a institutiei si o va comunica in mod obligatoriu in
termenul legal, persoanelor si institutiilor interesate,Consiliului Judetean lasi precum si Institutiei Prefectului
Judetului lasi.
Nr. 92
Data
18.08.2020
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TODIRESTI

HOTAR AREA NR.73/2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor
de atribuire a contractelor de achizitie a produselor aferente programului
pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021

intrunit in sedintš
Consiliul local al comunei Todiresti, judetul
ordinari la data de 27.08.2020, conform dispozitiei primarului comunei nr.
220/2020;
Avind in vedere prevederile art. 129 alin.(7) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere H.G. nr.640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al
Romaniei in perioada 2017-2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avind in vedere adresa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului judetean Iasi prin care
ne solicita sa hotarim cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii
organizarii privind derularea Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul
scolar 2020-2021;
Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8520/19.08.2020, prin care primarul
comunei propune neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor
de atribuire a contractelor de achizitie a produselor aferente programului pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.;
Avind in vedere expunerea de motive nr. 8522/19.08.2020 prin care primarul
comunei propune neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor
de atribuire a contractelor de achizitie a produselor aferente programului pentru
derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
Avand in vedere referatul nr. 8521/19.08.2020 al compartimentului de resort
prinvind propunerea de neasumarea a responsabilitatii organizarii si derularii

procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie a produselor aferente
programului pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
Avind in vedere avizul favorabil nr. 8534/20.08.2020 al Comisiei de specialitate
pentru studii economico- sociale, agricultura, munca si protectie sociala;
Avind in vedere avizul favorabil nr. 8534/20.08.2020 Comisiei de specialitate
pentru protectia mediului, juridical si de disciplina, amenajarea teritoriului si
urbanism;
Avind in vedere avizul favorabil nr. 8534/20.08.2020 al Comisiei de specialitete
pentru invatamint, sanatate si familie, social -culturala, culte, turism,
Avind in vedere procesul verbal de afisaj nr. 8523/19.08.2020, prin care se face
public proiectul de hotarire nr. 8520/19.08.2020,
din OUG
In temeiul art. 139 al. (1) si art. 196 al.(1)
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta prezenta
110nRAR E:
Art.1. Se aproba propunea primarului comunei Todiresti, judetul Iasi de
neasumarea a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie a produselor aferente programului pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021;
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica:
▪
▪

Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru control de legalitate,
Consiliului judetean Iasi,
Primarului comunei Todiresti, judetul Iasi,
D-nei Tofan Ionela, contabilul primariei.
inte,de sedinta
Data astazi: 27.08.2020
Avi
pcntru legal .
OW 5720 /9
Secrciar
Laura

din

coni an143a1in (1)1n a

Adoptata in sedima din data de
Cu un numar de

lk

voturi din numarul total de

2t2a

16-

consilieri in functie.

CARTU$ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL CO1VRJNEI,
DUPAI SEMNATURA PRE$EDINTELU1 DE SEDINTA $1 CEA A SECRETARULUI GENERAL AL
COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATOR11 ULTERIOARE ADOPTARH HOTARARI1 CONSILIULLUI LOCAL AL
COMUNEI NR . 73/2020
OPERATIUNI EFECTUATE
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(cu prisire la:" neasumarea responsabilitadlorgankirli fi deruldril procedurilor de eiribuire a contractdotebeardutilor cadru
penan achizifia
produseJor aferente Peogramulul ti a eontractelailacoeduritor eadm d e peolare a servicillor'pentru derularea masarllor educadve din
golik de pt raza Camanei
Tranegi, Judend lat4 pentru anul seolar 2020-2021'9

Consiliul Local al Comunei Tomesti, Judetul Iasi,
AvAnd 1n vedere:
-adresa Consiliului Judetean Iasi cu nr. 24849 din 19.08.2020, Inregistratš la sediul Primšriei comunei
Tomesti sub nr. 10860 din 19.08.2020, prin care se solicitš adoptarea unei hotAršri de consiliu local cu privire la
asumarea/neaswnarea responsabilitštii organizšrii si Iderulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului a contractelor/acordurilor
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educhtive din scolile de pe raza Comunei Tomesti,
Judetul
pentru anul scolar 2020-2021;
-proiectul de hotArfire cu nr. 11.001 din 21.08.2020, intoanit de Primarul Comunei Tomesti, domnul
Stefan Timofte, cu privire 18:"neasumarea responsabilitifii organiziirii fi deruldrii procedurilor de atribuire
a contracteloriacordurilor cadru pentru achizgia Produselor aferente Programului si a
contradelor/acordurflor cadru de prestare a servlcillor pentrti derularea mdsurilor educative din scolile de
oe raza Comunei Tomeiti, fudeful
pentru anul scolar 2020-2021";
-referatul secretarului comunei Tomesti, inregistrat sub nr. 11.002 din 21.08.2020, pentru proiectul de
hotšrire de mai sus;
-avizele favorabile cu nr. 11353 din 27.08.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Tomesti, pentru proiectul de hotšrAre mai sus mentionat;
Avind fn vedere urmštoarele prevederi: Legea nr. 98/2016 a achizifilor publice, cu modifickile gi
completšrile ulterioare; Hottirfirea nr. 395/2016 din 2 iunie 20)6 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicš/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziuile publice; Legea nr. 5 din 06 iarnutrie 2020, a bugetului de stat pe anul 2020; O.G. nr.
13/2017 privind aprobarea participtirii RomAniei tn Programul ikttru scoli al Uniunii Europene, aprobatš prin
Legea nr. 55/2018; art. 1.4 si 1.5 din Capitolul 1 — Anexa rir. 6 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023, culmodificarile si completšrile ulterioare;
ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 129 alin. 2 lit. (d) si alin. 7 lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modifictirile ai completšrile ulterioare;
1n temetul prevederilor art. 139 alin. (1) din
57/2019 privind Codul administrativ, cu
modifiatrile completkile ulterioare din considerentele prezentate adoptš urmštoarea

HOTAIaRE
Art.1. Consiliul Local Tomesti nu este de acord cu asuinarea responsabilitštii organiztuii derulšrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentrul achizitia produselor aferente Programului si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mAsurilor educative din scolile de pe
raza Comunei Tome4ti, Judetul lasi, pentru anul scolar 2020-2021.
Art.2. Copii de pe prezenta hotArAre se vor comunica: Priparului comunei pentru luarea la cunostintš
ducerea la Indeplinire; Institutiei Prefectului judetului Tas it - Serviciului controlul legalitgpi actelor
administrative, 1n vederea verificšrii legalitštii acesteia; Consiliului Judetean Iasi; altor persoane fizice sau
juridice interesate, toate prin grija secretarului general al Comunei Tomesti.
-

Adoptatš azi: 27.08.2020
Cons

Secretar ge eral comunš,
us

Ma

a

CONSILIUL LOCAL
Comuna Trifesti, Judetul lasi,
Nd.tck,:/31.08.2020

i
HOTARAREA Nr.74
din 31.08.2020

Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelortacordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programuluor pentru scoli al
Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servicillor pentru derularea masurilor
educative, la nivelul Comunei Trifesti, Judetul lasi pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei TrIfesti, judetul lasi
avšnd in vedere: adresa C.J. lasi nr. 24849/19.08.2020 privind aplicarea Programului pentru
scoli al Romšniei in judetul lasi in anut scolar 2020-2021 si adoptarea unei hotšrari cu privire la
asumarea/neasumarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scon al
Romaniei inregistrata sub nr. 3965/26.08.2020;
- prevederile art.1 atin.4 si 5 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei in
Programul pentru scoli al Uniunii Europene; Legea nr. 55/2018 pentru aprobarea O.G. nr.
13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru 5coli al Uniunii Europene:
Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli Romšniei in
perioada 2017-2023 ;
- referatul de aprobare a primarului comunei Trifesti privind aplicarea Programului pentru scoli al
Romaniei in comuna Trifesti, judetul lasi incepand cu anul scolar 2020-2021, prezentata de
catre dl. Ivanuca Atexandru, primarul comnunei Trifesti, Judetui lasi in calitatea sa de initiator,
inregistrata sub nr.4027/28.08.2020,
-proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 4028/28.08.2020;
- raportul de specialitate privind aplicarea Programului pentru scoli al Romaniei in judetul lasi in
anui sco!ar 2020 - 2021 , inreoistrat sub nr. 4029/28.08.2020:
-anuntul public nr. 4030/28.08.2020;
-raportul comisiei nr. 1 a Consiliului local - inregistrat sub nr. 4032/28.08.2020:
ln temeiul art.129 alin.2 lit.ci,alin.7 lit.a , art.139 balin.1 si art.196.alin.(1) lit.a) din
Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 cu modificarile si
completarne ulterioare:
HOTARASTE:
ART. 1. Se aprobš neasurnarea responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
scoli al Romšniei pentru anul scolar 2020-2021 si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul Comunei Trifesti, judetul lasi.
ART. 2.Copii de pe prezenta hotšrare se vor comunica Consiliului Judelean lasi ,
Institutiei Prefectului judetului lasi si va fdi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului
general.
Data astazi 31.08.2020

Ftfif SEDMITE de SEDINTA
ORNEI RADU

CONTRASEMNEAZA pentru legalitate
Secretar general ,
Caltais Corneliu
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- Expunerea de tookivc inregi strat ' . . ttiria •omunei Tibana sub nr.5781/26.08.2020 prezentatš
de domnul Rolaro i; leot glie, pril .. Comutici Tibana, privind neasumarea responsabilitMii
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contractelor/act-Irditt 1-cattru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, aferente
i al ltomšniei.
Programului pcntru

Art.2.

Prezentrt hotfirrire poatc fi atacatš la instanta de contencios administrative competentš.
comunicš prin intermcdiul Secretarului gerteral al Comunei Tibana. insi
omunai Tibana, institutiei Prefectului Judetului la§i, precum
c
si unitatilor subordortate in vederea ducerii la indeplinire
tt1 comunci
prin tilis..re la sediul Consiliului Local Tibana postare pe pagina de

Art. 3 - PreZehtall., • , (;-113 SC

termenul prevazut
compartimentelor
si se aduce la
internet yo,v‘v.pr;i: • • t
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Din data de 31.08.2020

Contrasemneazš.
Secretar(cu delegatie)
Mihšlceanu Laurentiu

Preseclinte
.
Consilicr
Spitš Valcntin

N/
te-

Adoptatš in
Cu un

.;:si

tata de 31.08.2020
din numarul total de 15 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL TIBANE$T1
JUDETUL 1A$1

HOTARARE
pentru neasumarea responsabilltštli organizarll st derularn procedurilor de atribulre a contractelori acordurilorcadru pentru achizitia produsetor aferente Programului pentru $coll al Romanfel sla contracteloriacordurgor
cadru de prestare a servialor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2020 -2021, la Mvelul
COmunel Tibšneetl, Judebil laal

Avand in vedere referatul de aprobare ( ca instrument de prezentare si motivare a proiectului
de hotšrbre), semnat de cštre initiatorul proiectului de hotaršre, doamna primar Ing.ec. Aurica Cobuz
inregistrat sub nr.9650/20 08.2020:
Avand in vedere prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programulth pentru scofi al
Romšniei in perioada 2017 — 2023 Si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scolar 2017 -2018 modificatš si completatš prin H.G nr.59/2018;
Avšnd in vedere prevederite 0.G nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Rombniei la
Programul pentru Scoli a Uniunii Europene, aprobatb prin Legea nr. 55/2018;
Avand in vedere prevederile HG 52/2019 privind modificarea si completarea HG 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al Rombniei in perioada 2017-2023
Avbrid in vedere adresa nr. 24849/ 19.08.2020 emisš de Consiliul Judetean lasi, inregistrata la
Primarie comunei jibbnesti sub nr. 9650/20.08.2020,prin care se soliciti comunicarea
asumšritTheasumaril responsabilitatii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contracielor /
acordunlor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative ;
Avand in vedere Raportul de specialitate Inregistratš sub nr. 9654/20.08.2020 potrivit cdreia
se propune Consiliului Local jibanesti, aprobarea neasumarea responsabilitšlii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelort acordurilor- cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al Romaniel si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mšsurilor educative pentru anul scolar 2020 -2021, la nivelul comunei jibbnesti,
judetul lasi;
Avbnd in vedere prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitille publice cu modificbrile al
completarile ulterioare
Avbrid in vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicš legislativb pentru
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completšrile ulterioare:
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia
publicš localb, cu modificšrile si completbrile ulterioare;
•
AvAnd tn vedere prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificšrile si completilrile ulterioare;
In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2). lit. b) si alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 5712019 privind
Codul adminIstrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
jinand cont de avizele favorabile emise in temeiul prevederilor art. 141 alin. (10), alin.(11) si
alin.(12) din OUG 57/2019 privind Codul administartiv primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local nr.9840. nr.9841, nr.9842/2020;
si art 196 alin rij lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
in temeiul art.139 alin (1)
Administrativ;
.

HOTARASTE•
Art.1. — Consiliul Local TfOšneati, juderul laai aprobš neasumarea responsabihtštii organizarii
pi derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru $coli al Rombniel pentru anul scolar 2020 - 2021 si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul
comunei jibšnesti, judetul lasi.
Art.2. Primarul prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarbri.

Art.3 -impotriva prezentei hotarari, se poate formula plangere prealabilš, in termen de 30 zile
de la data comunicarii in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr 554/2004 privind contenctosul
administrativ, cu modificarile si completarde ulterioare.
- instanta competentš pentru solutionarea contestafiei formulate in conformitate cu
prevederile art.11 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administretiv, cu modificarile si
completanle ulterioare este Tribunalul lasi — Secfia a II a Civilš de Contencios administrativ Si Fiscal.
Art.4.- Copii de pe prezenta se vor comunica Institutiei Prefectului Judelului lasi, pentru
controlul Ing.Ec. Aurica Cobuz primarului comunei. dnei Sadici Aprofiri Roxana — inspector
si pe site•ul institutiei www.primariatibanestiso — Monitor oficial pentru aducere la cunostintš publica.

Nr.105

Datš astšzi 27 august 2020

Conaesemnat pentty legaldate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI it
Ldiana Twon

Holtrarea a fost adoptata in sedinta Consibului Local Tibimesti din data de 27.08.2020 cu un nintšr de
13 votun pentru, 0 impotriva. 0 ablineri din1r-un numšr de 13 consilieri prezenti

PRIMARIA COMUNEI TIBANESTI 1
1
JUDETUL IA61
Str Principalš, cod 707545, Tibšnesti, 1
e-mail contact@primariatibanestiso
Tel/Fax 0232-326400, 0232-326401
Nr.10.006/27.08.2020

jubErul., t A* 1
CONSILIUL JUDETRAN I Az‘i
REGISTRA

ihtftirt A

A

Lun

Primarul comunei Tibšnesti, Consiliul Judetean lasi — Birou Programe Guvernamentale, Ing.
Sadici Aprofiri Roxana — insp/proiecte si programe de dezvoltare
pe site-ul institutiei
www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunostintš publicš

In conformitate cu prevederile art.197 alin (1) §i art.243 lit. c) §i e) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vš inaintšm alšturat, in copie , Hotirirea
nr.105/27.08.2020 a Consiliului Local Tibšne§ti, judetul la§i, privind: neasumarea
responsabilitštii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilorcadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru $coli al Romaniei si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative pentru anul scolar 2020 -2021, la nivelul comunei Tibšnesti, judetul la§i
Secretar general al comune . Tbšnesti
Liliana Tiron

CONSILIUL LOCAL TIBANESTI
JUDETUL IASI

HOTARARE
pentru neasumarea responsabilltatil organIzarIls1 derularll procedurilor de atrIbulre a contractelorl acordurllorcadru pentru achlzitla produselor aferente Programulul pentru $coll al RomAnlel sl a contractelorfacordurllor
cadru de prestare a servicillor pentru derularea mAsurllor educatIve pentru anul scolar 2020 -2021, la nlvelul
comunel TibAnestl, Judetul lasl

Avand in vedere referatul de aprobare ( ca instrument de prezentare si motivare a proiectului
de hotšrare), semnat de cštre initiatorul proiectului de hotaršre, doamna primar Ing.ec. Aurica Cobuz
inregistrat sub nr.9650/20.08.2020:
Avand in vedere prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al
Romaniei in perioada 2017 — 2023 pi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul scolar 2017 -2018 modificatš si completatš prin H.G nr.59/2018;
AvAnd in vedere prevederile O.G nr. 13/2017 privind aprobarea participšrii Romšniei la
Programul pentru Scoli a Uniunii Europene, aprobatš prin Legea nr. 55/2018;
Avand in vedere prevederile HG 52/2019 privind modificarea si completarea HG 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 ;
Avand in vedere adresa nr. 24849/ 19.08.2020 emisš de Consiliul Judetean lasi, inregistrata la
Primarie comunei Tibšnesti sub nr. 9650/20.08.2020,prin care se solicitš comunicarea
asumšrii/neasumarii responsabilitštil organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor /
acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative ;
AvAnd in vedere Raportul de specialitate inregistratš sub nr. 9654/20.08.2020 potrivit cšreia
se propune Consiliului Local Tibšnesti, aprobarea neasumarea responsabilitštfi organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru pentru achizitia produselor aferente
Programului pentru $coli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea mSsurilor educative pentru anul scolar 2020 -2021, la nivelul comunei Tibšnesti,
judetul lasi;
Avand In vedere prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitille publice cu modifictrile gi
completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicš legislativš pentru
elaborarea actelor normative, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia
publicš localš, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificšrile si completšrile ulterioare;
in temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile si completdrile ulterioare;
jinšnd cont de avizele favorabile emise in temeiul prevederilor art. 141 alin. (10), alin.(11) si
alin.(12) din OUG 57/2019 privind Codul administartiv primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local nr.9840, nr.9841, nr.9842/2020;
in temeiul art.139 alin.(1)
si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTARA$TE:
Art.1. — Consiliul Local Tibšnesti, judetul lasi aprobš neasumarea responsabilitštii organizšrii
si derulšrii procedurilor de atribuire a contractelorfacordurilor cadru pentru achizitia produselor
aferente Programului pentru Scoli al Romšniei pentru anul scolar 2020 - 2021 si a
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative, la nivelul
comunei Tibšnesti, judetul lasi.
Art.2. Primarul prin aparatul de specialitate va duce la Trideplinire prevederile prezentei hotšrdri.

Art.3.-impotriva prezentei hotšrari, se poate formula plangere prealabilš, In termen de 30 zile
de la data comunicarii fn conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare.
- instanta competenta pentru solutionarea contestatiei formulate in conformitate cu
prevederile art.11 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si
completšrile ulterioare este Tribunalul lasi — Sectia a 11 a Civilš de Contencios administrativ Fiscal.
Art.4.- Copii de pe prezenta se vor comunica Institutiel Prefectului Judetului pentru
controlul legalitštii, Ing.Ec. Aurica Cobuz - primarului comunei, dnei Sadici Aprofiri Roxana — inspector
si pe site-ul institutiei www.primariatibanestiso — Monitor oficial pentru aducere la cunostintš publicš.

Nr.105

Data astazi 27 august 2020
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Contrasemnat pentru tegalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 7I8

IDMA34

Litiana Tiron

Hotararea a rost adoptatš in sedinta Consiliului Local Tibšnesti din data de 27.08.2020 cu n numar de
13 voturi pentru, 0 impotrivš. 0 abtineri dintr un numar de 13 consilieri prezenti
-
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REGIS1 •

RALA

Cštre,
Consiliul Judetean laqi

Anu

area adresei dumneavoastri nr.24849 din 19.08.2019, UAT comuna
Prin prezenta, ur ►
UrratOatele:
reprezentatš legal prin Primar ec.Chirilš lulian vš facem cunoscut nr.26/2019, prin c.are
HOtštatea
Tigina§i,
in data de 27.02.2019, Consiliul Local Tiginasi a ado ➢tat
comtra cte/acorduris-a asumat reponsabilitatea organizšdi derulitrii procedurilor de atribuire
RomIniei 1n
cadru pentru achizitionarea produselor aferente "Programului pentru scoli al
perioada 2017-2023", 'in comuna Tigšnasi, judiasi pentru anul scolar 2018-2019, confonn Art.l.
i a Consiliului Local Tigšnasi s-a hotririt:
La Art.2 din cadrul aceleiasi Hotšra ►
pganall nu iti asumn

eu unul Folar 2019-2020, Consilinf Local
rfrca_ru
pentru
d
il procedurilor de atribuire contractetacordu
in comuna
gatatatil ii dendd ►
►
2017-2023"
Ronedniei fn perioada
resnasabilitata O
achizifia produseior oferente „Progranuslut penou

"Art2 Innepind

n
TitimaitHotšrArea
Judefui kfL
nr.26/2019
a Consiliului Local Tiganasi a fost Maintati institutiei dumneavoastrš

cu adresa nr. 1488 din 01.03.2019, inregistratš la Consiliul ludetean

sub nr.6340 din

01.03.2019.
Anexam copii cortificate dupš urmitoarele:
Hotšrirea nr.26 din 27.02.2019, a Consiliulni Local Tigible-P;
1.
2. Adresa nr.1488 din 01.03.2019.

Cu deosebiti stimš,
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Sccretar general
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Nr. 1488 din 01.03.2019
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Consiliul Juderean lasi
Prin prezenta, vš inamtšm urrnittoarele hotiritri adoptate de Consiliul Local Tig3lia0:
privind
1.Hotirirea or.25 din data de 27.02.2019, a Consiliului Local Tigšina.0
transpottul public juderean de persoane prin curse regulate la nivelul Comunei
juderul Ia.si;
2.Hotirfirea nr.26 din data de 27.02.2019, a Consiliului Local Tiglinasi privind
implernentarea „Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017-2023" in comuna
Tiginasi, juderul

Cu dcosebitS stimš,

Secretarul comunei Tiginasi,
Sbiera $tefan
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ROMANIA
CONSI1,111LLOCAL AL COMUNEI 71GANA$1
J1JDETUL 1A$1
TEL / FAX:
0232/299072,
coatect(i ■ orrmoristioanasire

BOTARatEA nr.26
privind imvlementarea „Procaroulai nenien scoli al Romfinici in perioada 2017-2023" in
comuna Tiešsasi. iudetol Iasi
Consilitd Lgsal al Comunei TitioasUntranit io sedintš ordinarš in data (1/4
27.02.2019
AvAnd in vedere:
proiectul de hotirfue privind implementarea
Nota de fundamentare precum
„Programului pentru scoli al Roinithei in perioada 2017-2023" in comuna Tigšnasi,
jucletul lasi
Locale, Gestionare
Raportul Compartimentului Financiar - Contabil, Ipozite $: Taxe
Patrimoniu, Achizitii Publice nr. 1075 din15.02.2019;
avizul favorabil al Comisici de specialitate din cadrul Consiliului Local TigAnasi;
Ilotitrirea Guvernului Ftominiei nr. 52/2019 privind modificarca si complctarea
Hotararii Guvemului Romšniet 117. 640/2017 pentru aprobarea „Programului pentru scoli
al Romanici in perioada 2017-2023" si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul scolar 2017-2018;
Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati Intre consiliile judetene
ai consiliile locale, diu 30.01.2019, publicat in Monitoml Oficial, Partea 1 nr. 101 din 08
februarie 2019 forrnš aplicabilš la 11 februaric 2019;
lnfonnarea prnind participarea la Programul pentru scoli in anul scolar 2018-2019 ca
unnare a aparitiei H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si cornpletarea Hotararii
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
scolar 2017-2018, transmisa de Ministend Agricultuni si Dezvoltarii Rurak Agentia de
Plati si Interventie pentru Agricultura nr. 5229 din 13.02.2019;
Prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informatii de interes public,
Prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tebinca legislativa pentru
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 52/2003 privind transparenia decizionalš in administratia publicš;
Hotirirea nr.330/2018 Hotšrfirea nr.369/2018 a Consiliului Judetean Iasi prin care a
fost repartizate pe unitšti administrativ-teritoriale din judetul lasi sumele defalcate din
taxa pe valoare adiussstš pentru finamarea Prograrnului pentru scoli pentru anul 2018 gi
IsitAN-t‘
anul 2019.
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art 115, alin.(1) , lit.b), dia Legea nr.215f2001 prtvind
in temeiul art.36, art.45
adnainistrapa publicš localii, republicatš, cu modiftcArile si completšrile ulterioare,

HOTARASTE:
derularii procedurilor de atribuire
Art.l. Se asumš responsabilitatea organizšrii si
contractelacorduri-cadru pentru achaštia produselor aferente .,Programului pentru scoli al
Rorniniei in perioada 2017-2023" in comuna Tigšnasi, judetul 1asi pcntru anul scolar 2018-2019.
Art.2, incepind cu anul scolar 2019-2020, Consiliul Local Tigšnasi nu isi asumš
responsabilitatea organiz9rii si derulšrii procedurilor de atribuire contracte/acorduri-cadru pentru
achditia produselor aferente „Programului pentru scoli al Rominiei in perioada 2017-2023" in
judetul lasi.
comuna
din
Art.3 Se mandateaš Primarul comunei Tigšnasi si personalul cu arributii
Achizilii
P8tilETIOT1111,
Compartimentul Financiar — Contabil, Ipozite si Taxe Loc.ale, Gestionare
Publice pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotšriri.
PrimAriei,
Art.4. Prezenta hotšrfue va fi adusš la cunostintš publicš prin afisare la sediul
Consiliului
si
se va comunica Primarului comunei Tigšnasi, Institutici Prefectului-Judetul lasi
Judetean la si.
Data astizi, 27 februarie 2019
Presedbate de sedintš,
Consilier,
Darjoianu Cipria

Contrasemneazš pentru legalitate,
conform arr_ 117 dm Legea nr. 215 din 2001
Secretarul comunei Tigdnasi
Sbiera $tefao

Adoptatš in sedinta oniinarš din data de 27.02.2019
13 consilieri in functie.
Cu un nurniir de 13 votori ,,ventru" din numšrul total de

z_ •
ROMANIA
PRiftliARIA
TIGANAlf. JUDETUL 1/341
TEL / FAX:0232/299072

COPAPARTIMENT SECRETAR
Nr.6388 clin 04.99.2020

Cštre,
Consiiiui.Judetean tatii
Prin prezenta, unnarea adresei dumneavoastr5 n•.241349 din 19.08.2019, UAT comuna
Tig5na§i, reprezentat5 Iegal prin Primar
lulian vš facem cunoscut unn5toarele:
in data de 31.08.2020, Consiliul Local Tigšna§i a adoptat notšrirea tu-.69/2020, prin care
nu isi asumš reponsabilitatea organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire
comtracte/acorduri-cadru pentru achizitionarea produselor aferente "Programului pentru
§coli al Romanici in perioada 2017 2023", in comuna Tigšna§i, judia§i, hicand cu anttl scolar
2020 2021.
-

-

Anex5m:
l. Hotšnirca nr.69 din 31.08.2020, a Consiliului Local Tigšna§i:

Cu deosebit5 stim5,

P emar,
ec. ltd
irift

•
Secretar geneml
Sbiera Stefan
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ROMANIA
CONSILIIIL LOCAL AL COMUNEŠ TIGANASI
JUDETIL IA$1
TEL / FAX:
0232/299072.
1 1 IMI:=1.:!

HOTARAREA nr.69
privind imniementarea „Proeramului ventru scoli al Romrniei in nerioada 2017-2023" 1n
comuna Tiešnasi, iudetut Iasi
Consiliul Local al comunei Tigšnasi, jud. lasi, intrunit in sedintš ordinarii, legal
constituitš in data de 31.08.2020, fiind prezenti 11 consilieri locali,

AvAnd in vedere:
- Proiechtl nr.6292/14.08.2020 de hotšrire si refe•atul de motivare privind
implementarea „Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023" in
initiat de Primarul comunei TigAnasi;
comuna TigAnasi, judetul
Raportul Compartimentului Financiar — Contabil, lpozite si Taxe Locale, Gestionare
Patrimoniu, Achizitii Publice nr. 6292/R2/18.08.2020 ;
avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local TigAnasi;
Hotšrfirea Guvemului Romfirtiei nr. 52/2019 privind modificarea si completarea
Hotararii Guvernului Romfiniei nr. 640/2017 pentru aprobarea „Programului pentru scoli
al Romaniei in perioada 2017-2023" si pentru stabilirea bugetului pentnt implementarea
acestuia in anul scolar 2017-2018;
HotšrArea nr.26/2019, privind „Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 20172023", prin care s-a hotarlit neasumarea "Proeramului nentru scoli in anul scolar
2019-2020".
- Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene
si consiliile locale, din 30.01.2019, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08
februarie 2019 fonna aplicabilA la I I februarie 2019;
Prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informatii de interes public;
- Prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind nonnele de tehinca legislativa pentru
elaborarea actelor nonnative, cu modificarile si completarile ulterioa•e;
Legea 52/2003 privind transparenta decizionalš in administratia publicš;
Art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.a), din OUG nr.57/20I9 privind Codul
Administrativ;
in temeiul art.I 96, alin (1), lit. a), art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;

Consiliul Local Tigšnai

CONSILIUL LOCAL TIGIkNASI ADOPTA 1.5104.,i,TOAREA HOTARARE:

nu isi asumš
Art.i. inceutind cu anul scolar 2020-2021, Consiliul Local Tigšnasi
resuonsabilitatea organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuirc contracte/acorduricadru pentru achizitia produselor aferente „Programului nentru scoli al Rominiei in
perioada 2017-2023",in comuna Tip.Anasi, iudetui lasi.
personalul cu atributii din
Art.2 Se mandateafa Primarul comunei Tigšnasi
Compartimentul Financiar — Contabil, Ipozite si Taxe Locale, Gestionare Patrimoniu, Achizitii
Publice pent•u ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotiiriri.
Art.3. Secretarul general al unitštii administrativ - teritoriale Tiganasi va comunica, in
termen legal, prezenta hotarare, Primarului comunei Tiganasi, Institutiei Prefectului — judetul Iasi,
Consiliului Judetean lasi si se. va duce la cunostintš publia prin afisare pe pagina de intemet a
Primšriei comunei Tiganasi, etichetailMonitoru1 oficial local", sectiune-"Hotiririle Autoritštii
Deliberative".
Data astAzi, 31 august 2020
Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Samson Mihai Daniel

Car

Contrasernneaza pentru legalitate,
conf. art. 243 din OUG nr.57/2019
Secretar general UAT TigAnctst,
Stefan Sbiera

.2

AdoptatA in sedinta ordinard din data de 31.08.2020
Cu un numšr de 11 voturi „ventru" din numArul total de 13 consilieri in functie.

Consiliul Local TiOnasi

COM UNA TUTORA

JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL,
SINIA-SETRARU, nr.45, Comuna Tutora, Judetul la;i, telefon/fax 0232Sat Tutora, Str298777;298811;2913800; Cod pogal 7075605; cod fiscal 4540224; E-mail: primadatutora@yahoo.com

1ROTARAREA NR.69
dcrularii procedurilor de
privind neasumarea responsabilititii organizšth
atribuirc a contractelor/acordurilo• cadru pentru achizitia produselor aferente
programului a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea misurilor educative, pentru anul scolar 2020-2021.

intmnit in sedintš ordinarš, astšzi
Consiliul local al comunci Tutora, judetul
31.08.2020;
Avšnd in vedere ret'eratul domnului Nitš loan Marccl-consilier personal al primarului
comunei Tutora, fnregistrat sub nr. 3466/RG/19.08.2020; Referatu) de specialitate intoemit de
doamna contabil Curcudel Maricica, inregistrat sub nr. 6849/19.08.2020.
Avand fn vedere profectul de hotkfire nr. 6846119.08.2020, initiat dc domnul prunarAlbu Cristinel;
Avand in vcdere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
inregistrat sub nr.6855/21.08.2020;
Avfind fn vedere prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificšrile si completirile ulterioare;
Avfind in vedere adresa Consiliului judetcan nr.24849 din 19.08.2019 prin care
solicitš adoptarea unei Hoffirfiri privind asumarea/neasumarea responsabilititii organizšrii si
derulfirii procedurilor de atribuire a eontractelor pentru achizitia produselor aferente
programului si a conlractelor de prestare u serviciilor pentru derularea mSsurilor educative
pentru anul scolar 2020-2021; prevederile art.1.4 si 1.5 din capitolul 1-.Anexa nr.6 din HG
nr.640/2017, cu completkile modificšrile ulterioare;
AvAnd in vedere prcvcdcrilc art.7, alin.13 a Legii 52/2003 privind transparenta
decizionalš fn administratia publicš localš, a Legii 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatš 2010;
Avand in vedere prevederile art.129, alin.2, lit.d, coroborate cu alin. 7, lit.a. din
OUG 57/2019 privindCodul administrativ, publica1 in MO nr. 555 din 05.07.2019. cu
modificšrile si completšrile ulterioare,

in tcmcittl art.I39, alin.1, coroborat cu art.I96, alin.l , lit.a privind Codul
administrativ, publicat in MO nr. 555 din 05.07.2019 cu modifiešrile $i completštile
tilterioare;

110TARASTE:
Art.1 - Consiliul local Tutora nu isi asum5 responsabilitatea organizšrii
dcrulArii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente
programuiui si a contracteloriacordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, pentru anul scolar 2020 - 2021.
Art.2 - Cu ducerea ta indeplinire a prevederilor prezentei Hotirfut se insiircineazš
Primarul si secretarul general al comunei Tutora.
Art.3 - Copii de pe prczenta Hotiiršre se va comunica:
• Institutiei Prefectului judetului Iasi
• Primarului comunei TUtOTEI
• Un exemplar se va face public, pe situl institutiei $i prin afisare la
aviz.ier.
Datš astšzi 31.08.2020
PRESEDINTE DE,SE-1".
CODSMCF, MIhal
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CONSILIUL JUDETEAN IASI

Referitor la adresa nr.24849/19.08.2020, privind implementarea Programului pentru
scoli,in conformitate cu prevederile Hothrhrii Guvernului nr. 52 /2019 privind modificarea
si completarea HotšrArii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli al RomSniei in perioada 2017-2023 ,vš inaintšm Proiectul de hotšrAre initiat de
domnul Primar al Comunel Unghenl inregistrat cu
nr.148/0./20.08.2020 privind
neasumarea
responsabilitštli organizšril si derularii procedurllor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor aferente Programului
pentru scoll si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative, la nivelul UAT Ungheni pentru perioada 2020-2021.
Mentionšm cš proiectul de hotšršre, mai sus mentionat, va fi pus in discutia
consiliului local in urmštoarea sedintš ordinara .

Secretar Gc
I UAT,
Gelu Juve,

ROMANIA
.JOIDETIJI 101

CONS1121111, LOCAL UNG1fiEN1
'amunn fingheni,indetul
NokbiNIA:
(1M4)0232 - 2953.3.3.
VL> FiSeef 1.5.10674: E-madprimoreaunghentinstgvahaocam

PROIECT DE tIOTARARE Nr.148/CL/20.08.2020.
prewnd nrusnonareo responsubdadrii argamsoru Fr derulord praredurdor de atribude a confrocielorlacanlurdn•.sadrn
p•nern aehiraia praduselor ofirenie Progromubd pentru Fcoli al Romaniei si o comracireloilacardurilar-cadrir de presture
sen,icillor pentru derularea melsu•ilor educodve, ta nlv41u1 UAT ilnehem.

Consiliul Local al cOmunci Ungheni ,Judetul lasi, intrunit in sedintš ordinarš
lutind in dezbatere:
-Expuncrea de motive Inregistraiš sub nr.147/C1/20.08.2020. Intocmitš de Primarul comunei Ungheni in
calitatc dc initiator al proiectului de hotarare; -Nota dc fundamentarc inregistratš sub ar.3346 clin data tle 20.08.2020,
intocmit de viceprimar Galu Eugen-Remus:Anexa 6,privind procedura de colaboraren si distribuirca dc responsabilitap
intre consilide judetene si consiliile locale, CAP. 1 ,pct.I.4 -1.6 din liotruirea Guvernului nr. 640/ 20 17,pentru aprobaren
Programului pentru al Romšniei In perioada 2017-2023 Si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
antd scolar 2017-2018;- I lotarArca Guvernului nr. 52/2019 privind modificarea si completaren Holarfirii Guvcrnului nr
640/201.7. pentru aprobarea Programului pentru scoli nl Rorminici in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetultil
penhu implcmcntarca acestuia in anul scolar 2020-2021; - Hotatirea Guvemului nr.533/20 18 privind stabilirea bugetultd
pentru intplementarea Programului pentru scoli al Romfiniei in perioada 2017-2023 peutru anul scolar 20113-2019, prceum
$i modificarca si completarea liothririi Guvernului nr, 64012017 pentru aprobarca Programultd pentru scoli al Romanici 1n
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetidui pentn: implementarea accstuia in anul scolar 2020-2021:-Legea nr.
55/2018 pentru aprobarea Ordonamei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romšniei la Programul pentm
scoli al Uniunii Europene-dispozitille Legii nr. 98/2016 privind achizitille publice, cu inodilic9rile si
completšrile ttlicrioarc;-adresa nr.24849/19.08.2020 a Consiliului Judelean Lcgii nr. 24/2000 privind
normele de tchnica legislativš pentru elaborarea actelor normativa-Rapoancle de avizare ale unnatomelo• cnmisii de
specialitate din cacInd Consillukil Local al comunci Ungheni pentru studii, prognoze economico-anciale si buget-finanic.
programe externe @f rclntii intemationale , organizarea, dezvoltarea urbanistica si antenajarea teritoriului, administrarea
domeniului public si privat al comunei, rcaliz.area licitatiilor publicc, protcctia mediului mconjurator- pentru studii,
prognoze economico-sociale si buget-finantc, programe externe si relatii internationale , organizarea, dezvolta•ea
urbanistica si amenajarea teritoriului, adtninistrarea domeniului public si privat al comunei, realizarea licitatiilor publicc,
protectia mediului inconjurator- pentru administratic publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarca drepturilor si
libenštilor ceištenilor ,servicii publice, asigurarea funciionarii scrviciilor dc gospodšrie comunalš. piete si comen;
-prevederile art.129 alin..(1), si alin.(7) lit.."b" din Ordonanta de Urgentš nr. 57/2019 privind Codul administrai iv:
1n temeiul art. 139, alin. (1), din Ordonanta de Urnentš nr. 57/2019 privind Codul administrativ,adopla
unnatoarca

HOTARARE:
Art.1 -Sc aprobš neasumarea responsabditštii organizArii
derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli si al
contracielor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul UAT
Ungheni pentru perioada 2020-2021.
Art.2 -Sccretarul comunci va comunica o copie dupa prczenut hotarare compartimentului financiarccmtabil. primantlui,Consiliului Judetean 16§1, Prefectului-Judetului lasi pentru Icgalitate si control, atisare,
postare si cclor interesati.
Dath astizi 20.08.2
Conttasemeena tru legalitate•
Senetar General UA • Ungken6
JUVERDEA GELU
L .S.... ......... ......

INMATOR P

PRIMA
MARCU IU
L.S.
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CONSILIUL LOCAL VALEA LUPULUI
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HOTARARJE ni. 98 /17.08.2020
pentru neasumarea responsabilitatii organizarli si derularil procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru acbizitJa produselor aRrente programului si a
contracteloriaeordutilor-eadru de prestare a servidilor peutru dertdarea masurilor educatite, in
cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, pentru avrel scolar 2020-2021
Consiliul Local Valea Lupului, judetul lasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.08.2020
Avand in vedere:
Aditsa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean lasi referitoare la adoptarea si comunicarea
unei hotarari a consiliului local pentru asumareaMeasumarea responsabilitatit organizarii 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, in cadrul
Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2020 2021;
Referatut de aprobare la prošeaul de hoterare, inregistrata sub numarul 15556/25.08.2020 a
primandui comunei, prin care propune neasumarea responsabilita6i organizarii si derularii procedurilor de
•
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si
conuactelor/acordurilor cadru de prestare a servicišlor pentru denilarea masunlor educative, pentru anul
scolar 2020 — 2021, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei,
Raportul de specialitate nr. 15557/25.08.2020 intocmit de Compartimemul achititii publice si
investitii;
ln conformitate cu prevederile:
Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participerii Romartiei la Prograrnul pentru
scoli al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
scoli ai
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru
Romaniei in perioada 2017 —2023, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei economice, buget finante, administrarea domeniului
public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism inregistrat cu nr. 15768/26.08.2020, avizul favorabil al
Comisici Juridice, administratie publica locala, apararea ordinii si linistii publice, inregistmt cu nr.
15569/25.08.2020 si al Comisiei pentru protectie sociala, invatamant, sanatate, cultura, culte si sport
•
inregitrat cu nr. 15754/25.082020.
1n temeiul art. 196 alin. 1 lit „a" din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ,

Hotareste:
Art. 1. Consiliul Local al Comunei Valea Lupului, j udetul tasi nu isi asuma resgtonsabilitatea organizarii Si
derularii Orocedurifor de atribuim a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente si a
contractelotracordurilor-ca.dru de prestare a servicillor pentru dendarea masurilor educative, in cadrul
Programulut pentru scolš al Romaniei.
Art. 2. Responsabilitatea organizariš si derularii procedurilor de atribuire si de prestare a serviciilor
mentonate la Art. 1, pentru aplicarea Programului pentru scoli la nivelul UAT Comuna Valea Lupului in
anul scolar 2020 2021, revine Consiliului Judetean lasi.
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Art. 3. • Primarul Comunei Valea Lupidui, impreuna cu compariimentele de specialitate vor urman
respectarea prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica:
- Insišrutiei Prefeaului Judetul lasi;
- Cortsiliului ludetean lasi
- PrimarUluiComunei Valea
• Lupubi;
- ComPartinientului Achizitii pubiice si investitii;
- Compartimentului Economic/Casierie.

PRESED1NTE D
lullan

CONTRASEMNEAZA PENTRII LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
Emilia upu
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NOMANIA
NITA 7E4 ADMINISTRATIV 7ERIT LA.
. JUDETUL IASI COMUNAVLESC
Primšria Comuna Valea Seack 4981271.: Localitatea Valea Seaci, comuna Valea
Seaca, iodetta laId. Cod Podtad: 707570; 0012a611.1210N105101:10101Q1Di
Tel: 0232-714943; 0232-714949; Fax: 0232-14844

Nr.4475/14.08.2020

JUDETUL tA4t
CONSILIULJUDETEAN :A:31
REGISTRA

tAt./k

Ana../auna..0 Luast?

Catre ,
Consiliul Judetean Iasi

Prin prezenta va informam ca incepand cu trim 1 anul scolar 20202021 nu ne mai asumam raspunderea pentru Achzitiile de produse privind
"Programul pentru Scoli al Romaniei" perioada an scolar 2020-2021

PRIMAR,

SECRETA NERAL

Ii

.41,(G Z--.

/17„

1

ROMANL4
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -COMUNA VALEA SEAC-4 JUDETZIL L4SI
Primaria Comuna Valea Seaciš, 4981271: localitatea Valea Seack comuna Valea
Seaca, judepil

Tasl, Cod Pogal: 707570; htto://www.nrimana aaarof
le
Tel: 0232-714943; 0232-714949; Fax: 0232-14844
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Catre ,

ORZar

Consiliul Judetean lasi
D-lui Presedinte Dr. ing. Maricel Popa
Spre stiinta Sef birou Programe Guvernamentale Lidia Agape

Referitor adresa dvs 24849/19.08.2020 in vederea implementarii
programului pentru scoli a Romaniei in conformitate cun prevederile art.1.4 si
1.5 din Capitolul 1 Anexa nr.6 din Hotararea guvernului 640/2017 cu
completarile si modificarile ulterioare privind asumarea/neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului
pentru aoul scolar 2020-2021 va infonnam ca datorita depunerii candidaturilor
pentru functia de primar si consilieri, ceea ce a dus la lipsa de cvorum nu mai
putem tine sedinta de Consiliu local deci nu ne mai asumam raspunderea
pentru Achzitiile de produse privind "Programul pentru Scoli al Romaniei"
pentru anul scolar 2020-2021
Va multumim pentru intelegere

SECRETA ENERAL

Val

a,

r

•
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ROMkNiA
70.1UDETUL lASI
-2040
CONSILIUL LOCAL AL COM1JNE1 VkNATOR1

1-10TARARE

nr.

25

Pri ■ ind neasumarea responsabilitinii organizarii si dcrularii proccdurilor de atribuirc a cont•actelor/
Romaniei si al
acordurilor eadru pentru acbizitionarea produselor aferente Prograinului pentru scoli
cornmetelorucordu•ilo• cadru de prestare a serviciilor pentru dentl2trea masurilor edueativc, la nkelul
I IAT comuna Viinštori
Coitsilitil Local al comunei Viinštori. judetul lasi:
-Proicctul de hotatitre intocinit de d-1 Lupu Constantin-primarul comunei Vinatori, judetul lasi
prin care se propane neasumarca responsabilitatii organizšdi si derularii procedurilor dc atribuire a
contraetelor acordurilor cadru pentru achizitionarca produseior aftrente Programutui pertint scoli al
ci si al contracteloriacordurilor cad•u de prestare a serviciilor pcntru derularea masurilor
educative. la niveltd IJAT comuna Vanštori
-Aclresa nr. 24.849 din 19.08.2020 a Consiliului Judetcan lasi
-.3.% and in vedere expunerea de mcnive a d-lui 1.1tpu Constantin —primarul comunei Vinatori.
iudetul fasi.
-Avand in vedere Referand companimentului de specialitate
-Rapontil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul comunei Vinatori, judetul lasi
-in conformitate cu prevedcrile 1. egii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativš la
elabora•ca actetor normative, republicata cts moditicarite $i completArile ulterioare
-ln conformitate cu prevederi le art. 3. 4 precum si an. 18, alin (3) lit a) din HotAršrea
Gt mului nr. 64012017 pcntru aprobarea Programului pent•u scoli al Romaniei in perioada 2017 —
202.) pentru stabilirea bugetului pentru implementarea aceslitia in antil sco1ar 2017 2018,
modificata si emnpletatš prin dispo/itille 11.G. nr. 5212019
-1n confortnitate cu prevcderilc Ordonantei Guverntflui nr. 13/2017 pentru aprobarea
Pmgramului pentru seoli al Unimtii Furopenc
-Avand in vedere prevederilc •egii nr. 52/2003 privind transparcnta dccizionala in administrulia
publie5.
12). lit. b) $i alin. (4). lit
-in temeiu; art. 129, alin
(1) din Otiti nr. 57 ,2019 privind Codul adnUnistrativ

art. 139, alin. (1) si ale an. 196, alin

110TA Rit$TE:

Art.t. (t) Se aprobš neasumarea resnonsabilitatilor oreanizarii si derularii nrocedurilor de

Art. 2. Pritnarul comunci Vaninori Si Directorul $eolii Gintnaziale Vanatori %or duce la

indeplinire prevederile prezentei houlthri .
Art. 3. Sccrctarul general

t iAT Vardtori va aduce la cunostintii publica si

cornunica

prezenta Itotarare:
-Instituliei Prefectului Judetului lasi;
-$eolii (iirrnutziale Vzinrttori:

Prevdinte sedinta
Consilier Cintrta)inu-Costel

Contrasernneazd
Seeretar tzeneral,
Ichim Oheorghe Adriam
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ROMINIA
JUDETUL
PRIMIRIA COMUNEI V1CTOR1A

.:t:

_

primariavictoriaQvahoo.com

TEL.: 0232 295 120
FAX: 0232 295 120
Nr.5133/31.08.2020

oisTRE,

consana. JUDETEAN 1A$1

Avand ta vedere adresa dtunneavostrš nr. 24849/19.08.2020, va transmitem alšrurat
Hotšrirea Consiliului Local nr. 88 din 27.08.2020 privind neasumarea responsabilitštid organizšrii
derulšrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mšsurilor educative, la nivel locaL

Cu stimš,

ThIA
ROMAIN
JUDETUL IASI
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL VICTORIA.
HOTARARE
privind neasumarea responsabilitdiii organizdrit deruldrii procedurilor de atribuire a
contractelor/aoordurilor-cadru pentru achizifia produselor aferente programului sia
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviclilor pentru derularea mdsurilor educative, la
nivel local
Consiliul Local al Comunei Victoria, batrunit in sedintš ordinarš 'in data de 27.08.2020;
Avind iuu vedere:
- Adresa nr. 24849/19.08.2020 a Consiliului Judetean lasi, haregistratš la PrimArie Victoria
cu nr. 4936/19.08.2020;
- Referatul de aprobare nr. 5006/24.082020 al Primarului al Comunei Victoria, privind
neasumarea responsabilitšlii organizšrii derulšrii procedurilor de atribuire a
ccmtractelor/acordurilor-cadnt pentru achizilia produselor $i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestarea serviciilor pentru derularea educative, aferente Programului pentru scoli al
Romšniei;
a socialš;
- Raportul nr. 5004/24.08.2020 Intocmit de compartinaentul de asistent
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Victoria
Avibad Yn vedere:
• prevederile art. 9 $i ale Cap. 1 din anexa nr. 6 la H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru scoli al Rominiei tri perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia tn anul scolar 2017-2018, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
- prevederile art.1 alin. 4-5, art. 3 alin. 11 din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea
participaril Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modific;trile
completšrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si ale art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonank de
Urgenti nr.57/2019 privind C,odul administmtiv,
HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organkirii si deruldrii pcocedurilor de
atribuire a contractelor/acordwilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servicillor pentzu derularea misurilor educative, la
nivelul comunei Victoria;
Art.2. Prezenta hotšršre se va comunica Primarului Comunei Victoria, Consiliului
Judetean lasi si Institutiei Prefectului - Judetul
Nr.88
Data: 27.08.2020
CONTRASEMNEA
SECRETAR GENERAL CO
RO$CA MADA
c>

VICTOR1A

f7>.
.1 --I

o%
04,strotut4,0

iu voturi
ptaiš cu un nr. de _avoturi „pentru", _rabtineri
Prezenta botiršre a o
locali
prezenti.
„impotrivš" din nurnikul total de 12 consilieri locali alesi tn funclie sigt consilieri
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11.1150OL
CONSILWL WDETEAN !ASI
ALA

REGISTR

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA VLADENI
CONSILIUL LOCAL

A

4nr.

"—

HOTARAREA nr. 62/31.08.2020
privind neasumarea responsabilititii organizšrii si derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractuluVaccord cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative
pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul UAT comuna V13deni, judetul lasi.
Consiliul local al comunei Vlšdeni, judetul lasi, intocmit in sedinta ordinarš

in

data dc 31.08.2020.
AvAnd in vedere:
- Referatul de aprobare al d-lui primar Brinzanu Ciltšlin.
- Raportul de specialliate Intocmit de dna MUTIHAC VIORICA inspector achizitii publice.
- Adresa nr.24849/1 9.08.2020 a Consiliului judetean lasi inregistratA la la Primaria comunei
VIAdeni cu nr. 2906/26.08.2020;
- Avizul favorabil al comisiei juridice si pentru agriculturš din cadrul Consiliului local al
com. VIAdeni;
in conformitate cuprevederile:
- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romšniei in perioada 20172023 pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2020-2021,
modificatš completatš prin H.G. nr. 52/2019.
- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificšrile Si completšrile ulterioare.
- Legii nr. 24/2000 cu privire la normele de tehnicš legislativA, cu modificšrile si
compIetšrile ulterioare.
-

in temeiul art.129, alin (1) si alin (7), lit "s" din OUG nr 57/2019 privind Codul

administrativ;

HOTARASTE :
Art l. Se aprobš neasumarea responsabilitštii organizArii derulšrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a

contractului/accord cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mšsurilor educative pentru
anul scolar 2020-2021 la nivelul UAT comuna Vlšdeni, judetul lasi.
Art 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indepIinire de primarul comunei Vlšdeni, iar secretarul
general al comunei Vladeni, jud. Iasi , o va face publicš prin afisare pe internet $i la sediul
primšriei comunei Vlšdeni comunicind un exemplar urmatorilor:
lnstitutia Prefectului judetului Iasi- Serviciul contencios si legalitate acte;
•

Primarului comunei Vladeni, judetul lasi;

▪ Consiliului judetean lasi- Directia judiciarš-Birou Programe guvemamentale;
•

Tuturor celor interesati

Adoptatš astšzi 31.08.2020

Contrasemneazš
Presedinte de sedintš,
Puiu Eu en

Total consilieri locali — 13
Consilieri prezenti — 13
Votat "pentru" — 13
Votat "contra" — 2

Secretar general al UAT Vlšdeni
PAršu Constantin

ROMANIA
COMUNA VOINE5TI
JUDETUL IA51
Comunctlimirstr, 4(s) - 707600,
get
7a.: (U04)0232 — 294755;
(OD 975CA 4540208;

kOMANIA;
(004,10232 — 294755;

Ernad cattlarliairunanal.11111CSIT.ran

J•DETUi
CONSILM

Nr.1L 2-10
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Catre,
Consiliul Judetcan lasi

An

-
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/±.!2.3. I
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Ca urmare a solicitarii dvs.nr.24849/19.08.2020 inregistrata in cadrul UAT COMUNA
VOINEST1 sub nr.11529/19.08.2020 va transmitem anexat HCI. Voinesti nr.53/28.08.2020
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirc a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei, si a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021 de catre UAT Comuna Voinesti.

Consilier,

Primar.
Ing

Gheorghe

loja Sleliana

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL VOINESTI

JUDETUL
Comuna Voinesti,

-

707600, lueletur lalt; taktira

'Tet / Tett: (004)0232 - 294755;

TeC: (004) 0232 - 294755;

Emad pritnatiowoinestigyahoo.cont

091) FISCAL 4540208•

HOTARAREA NR, 53/ 28.08.2020
Privind neasurnarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al
Romaniei, si a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative pcntru anul scolar 2020-2021 de catre UAT Comuna Voinesti.
Consiliul Local al comunei Voine•ti infrunit in sedima ordinara din tiata de 28.08.2020
Avind in vedere- Referatul de aprobare nr.197/21.08.2020, prezentat si sustinut de primarul
contunei_Voinesti. d-ul Dobreanu Gheorghe, initiatorul proiectului de hothrire inregistrat cu nr.
198/21.08.2020;
- Raportul de specialitate nr.196 / 21.08.2020 intocmit de Comp.Achizitii publice, Licitatii
,Contracte si Integrare Europeana;
- Referatele Comisiilor de special itate ale Consiliului Local nr.222 /27.08.2020;
- adresa Consiliului Judetean lasi nr.24849119.08.2020, inregistrata in cadrul UAT COMUNA
VOINESTI sub nr.l 1529/19.08.2020;
- prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli
al Uniunii Europene;
- prevederile Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind
aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;
- prevederile art. 1.4., 1.5. si 1.6. din Anexa nr.6 la H.G.nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023,cu modificarile si completarile
ulterinare.
- prevederile Legii 98/2016-Legea achizitiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
in terneiul dispozitiilor art. 196 alin. (I) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTARASTEi
Art.1. - Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru
scoli al Romaniei, si a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularca
masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021 de catre UAT Comuna Voinesti.
Arl. 2. Prezenta hotšrare se aduce la cunostintš publicš prin afisare la sediul si pe site-ul
Primariei comunei si se transmite catre; - Primarul UAT Voinesti, Comp.Achizitii publice,
tiiPša(!a, Institulia Prefectului judetul lasi,
Licitatii .Contracte si Integ Presedinte de scdinta,
Er
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Hotararca a fost atioptata cu 14 voturi „pentru„ din 15 corillieri in functie.

