
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA HORIA

CONSILIUL LOCAL

HorAnAne

Privind : neasumarea responsabilitatilor 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 Horia

Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt;
Avand in vedere:

Adresa nr.16555 din 5 august 2019, inaintata de ConsiliulJudetean Neamt, inregistrata sub nr.

7197 din 7 august 2019 la registratura generala a Primariei comunie Horia, prin care se

solicita adoptarea unei hotarari cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatilor
organizarii 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 , la nivel local;
Hotararea nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 20L7 - 2023 pentru anul scolar 2Ot9 -2O2O;

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Horia;

Expunerea de motive intocmita de Primarulcomuneisi inregistrata sub nr.7275 din 8.08.2019;
Raporul de specialitate inregistrat sub nr. 7277 din 8. 08. 2019, iintocmit de d-na Agachi
Silvia, administrator public;
Avizul comisiilor de specialitate;
Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Horia;
Prevederile Hotararii Guvernului nr. 64O/2Ot7 pentru aprobarea Programului pentru scoli al
Romaniei in perioada 2077 - 2023;

- dispozitiile art. l, pct. 18 din H.G. nr. 52120L9 privind modificarea si completarea H.G. nr.
64O|2OL7 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 20t7 - 2023 si

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2Ot7 - 2018, intrata
in vigoare la data de 8.02.2019, prin care se introduce o noua Anexa- nr. 5 la H.G. nr. 640/2077
ce stabileste Procedura privind colaborarea si distribuirea responsabilitatilor intre Consiliile
judetene si consiliile locale;

- prevederile pct.1.5. din cap.l ale anexei 5la H.G. 64O{2OL7, Procedura privind colaborarea si

distribuirea responsabilitatilor intre consiliile judetene si consiliile locale, Consiliul judetean va

fi informat despre hotararile adoptate in termen de 5 zile, pentru a putea demara procedurile
de atribuire a contractelor de achizitie a produselor;

- Faptul ca in prezent Consiliuljudetean Neamt are in derulare procedura de achizitie aferenta
Programului pentru scoli:

- art.129, alin.2, lit. "d" si ale alin.7, lit."a"si "b" din o.u.G. nr.57/2oLg codul Administrativ;

ln conformitate cu prevederile:
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- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

ln temeiul art. 133, alin. 2, art.t39, alin. l siart. 196, alin. 1, lit."a" din O.U.G. nr.Sll2OLg privind Codul
administrativ:

HOTARASTE;

Art.1- Se aproba neasumarea de catre autoritatite publice locale ale comunei Horia,judetul Neamt,
a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru
privind achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul
scolar 2019 - 2020, aceasta ramanand in sarcina consiliului Judetean NeamU

Art. 2. - Prevederile prezentei hotarar vor fi aduse la indeplinire de catre d-l ing. Baciu loan-Cristian,
primar al comunei Horia, prin intermediul aparatului de specialitate.

Art. 3. (1) - Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei, in termenul
prevazut de lege :

- ConsiliuluijudeteanNeamt
- Prefectuluijudetului Neamt, pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primaruluicomunei;
- Compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face pe site-ul primariei- www primaria horianeamt.ro
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