
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

HOTĂRÂRE
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a

contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru
școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea

măsurilor educative, la nivelul comunei Bălțătești

Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Având în vedere

-Referatul de aprobare  al Primarului comunei Bălțătești, înregistrat sub nr. 3924/10.09.2021;
-Referatul  de  specialitate  al  Biroului  Financiar  Contabil,  Impozite  și  Taxe  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Bălțătești înregistrat sub nr. 3925/10.09.2021;
-Adresa  nr.  20236/24.08.2021  a  Consiliului  Județean  Neamț  înregistrată  sub  nr.

3921/10.09.2021;
-prevederile Horărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru

școli  al  României  în  perioada 2017-2023 și  pentru stabilirea bugetului  pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2017-22018, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.881/19.08.2021  privind  stabilirea  bugetului  pentru
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar
2021-2022,  precum  și  pentru  modificarea  și  completarea  Horărârii  Guvernului  nr.
640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;
       Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

 În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a și  art.139, alin.(1) coroborat cu art. 196
alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.  Se aprobă neasumarea  responsabilității  organizării  și  derulării  procedurilor  de

atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului
pentru  școli  al  României  în  perioada  2017-2023  pentru  anul  școlar  2021-2022  și  al
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la
nivelul comunei Bălțătești.

Art.2. Primarul  comunei  Bălțătești,  prin  intermediul  Biroului  Financiar-Contabil,
Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotărâri
instituțiilor şi persoanelor interesate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consiliul local, Timofte Gheorghe

NR.30
 DIN 13.09.2021                                                                                                           
                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,



URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13


