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HOTĂRÂRE 

privind neasumarea de către Consiliul Local al comunei Bicazu Ardelean a responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru 

achiziționarea produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derulararea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României, 

începând cu anul școlar 2020-2021 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 
Având în vedere prevederile  

- H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru 

şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2020 - 2021, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul şcolar 2017 - 2018; 

- H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 

2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 

2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale  H.G. nr. 559/2019 privind stabilirea 

bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 

pentru anul şcolar 2019 - 2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare adresa nr 18250 din 21.08.2020 a Consiliului Județean Neamț privind 

implementarea Programului pentru Școli al României, începând cu anul școlar 2020-2021; 

Analizând raportul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 7092 din 

04.09.2020 și raportul de specialitate nr. 7091 din 04.09.2020, întocmit de contabil, Husaru 

Simona, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, care susțin 

neasumarea de către Consiliul Local al comunei Bicazu Ardelean a responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea 

produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor 

educative aferente Programului pentru Școli al României, începând cu anul școlar 2020-2021, 

motivat de faptul că, până în prezent, Consiliul Judetean Neamt a organizat și a derulat procedurile 

de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor 

pentru comuna Bicazu Ardelean, asigurând o buna desfășurare a Programului pentru şcoli al 

României, dar și în raport de existența posibilității obținerii unor preturi mai avantajoase, în raport 

de cantitatea produselor achiziționate, în situația derulării procedurilor la nivel centralizat 

județean;  

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre şi avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) raportat la 

art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 

 



HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă neasumarea de către Consiliul Local al comunei Bicazu Ardelean a 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - 

cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derulararea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al 

României, începând cu anul școlar 2020-2021. 

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul General al comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului Județului 

Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința 

publică a prezentei hotărâri prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 85 din 11.09.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 11.09.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 

0 voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



