RoMArurn
JUDETUL SNUT
COMUNA HERECLEAN
CONSILIUL LOCAL

norAnAnEA NR. 25
din 09.06.2O2O
privind neasumarea responsabilitdlii organizirii derulirii procedurilor
de
9i
atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizilia produseloigi a
contractelor/ acorclurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
mdsurilor educative aferente Prograr ului in gcoli at RomSniei in perioadi 201;72023.
consiliul Local al comunei Hereclean, intrunit in gedinl5 ordinar5;
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare nr, 3980 din 02.06,2020 al primarului comunei Hereclean
- Rapoftul de specialitate nr, 3981 din 02.06.2020, intocmit de Compaftimentul
contabilitate;
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Adresa nr,643Il14'05'2A20 a Consiliului Judelean Sdlaj, inregistratd
la institutia noastr5 cu
J - -.
nr.3697 din

-

19.05.2020;

prevederile art.1 alin.4 din O,G nr, L2/20I7,privind aprobarea participdrii Rominiei

Programul pentru gcoli al Uniunii E:uropene;

la

- prevederile Cap.I, pct. 1,4 din Anexa nr. 6 la H.G nr. 640/20L7 pentru aprobarea

Programului pentru gcoli al Rom6niei in perioada 2017 - 2023 gi pentru stabilirea
bugetului pentru
implementarea acestuia in anul gcolar 2017 - 2018, cu modific5iite completdrile
ulteiio;;e;
9i
- art' 7 alin. 13 din Legea !;212003, privind transparenla decizionaia
in administralia publicb,
cu modificbrile si completdrile ultenioare;
- aft. 129 alin, (2), lit. d) coroborat cu alin. 7 lit,a) din O.U,G nr. 57120L9, privind
Codul
Administrativ;
In temeiul aft. 196 alin. (1), lit'a) din ordonanta de Urgen!5a Guvernurui nr.57l20Lg, privind
Codul Administrativ,

norAnASre:

Se
contrac
prestare

Aft. 1.
responsabilitetii organizirii 9i derulSrii procedurilor de
atribuire a
pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilorcadru de
larea m5surilor educative aferente Programului in scoli al
RomAniei in perioad a 20L7-2023.
Aft. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotbr6ri se Tncredinteaz5 primarului comunei

Hereclean.

4ft. 3. Prezenta

hotSrdre se comunic5 la:

- Institutia Prefectului judetului Sdlaj;
- primarul comunei;
- Consiliul Judetean SSlaj;
- dosarul de sedintS.

PRESEDINTE DE 9EDINTA,
Kulcsar Francisc

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Fizesan Otilia-Cosmina

