
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚ Ș

HOTĂRÂRE
privind neasumarea responsabilită ii organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ț ș
acordurilor-cadru pentru achizi ionarea produselor aferente Programului pentru coli al României iț ș ș
al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la

nivelul comunei Băl ăte tiț ș

Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț
Având în vedere

-Referatul de aprobare  al Primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat sub nr. 3925/24.08.2022;ț ș
-Referatul  de  specialitate  al  Biroului  Financiar  Contabil,  Impozite  i  Taxe  din  cadrul  aparatului  deș

specialitate al primarului comunei Băl ăte ti înregistrat sub nr. 4117/30.08.2022;ț ș
-Adresa nr. 22253/16.08.2022 a Consiliului Jude ean Neam  înregistrată sub nr. 3836/16.08.2022;ț ț
-prevederile  Horărârii  Guvernului  nr.  640/07.09.2017  pentru  aprobarea  Programului  pentru  coli  alș

României în perioada 2017-2023 i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul colarș ș
2017-2018, cu modificările i completările ulterioare;ș

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1007/10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru coli al României în perioada 2017-2023 pentru anul colar 2022-2023, precum i pentruș ș ș
modificarea i completarea Horărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentruș
coli al României în perioada 2017-2023 i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anulș ș
colar 2017-2018;ș

       Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a i  art.139, alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1)ș

lit.a) din Ordonan a de urgen ă nr. 57/ 2019 – privind Codul administrativ, cu modificările i completărileț ț ș
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.  Se aprobă  neasumarea responsabilită ii organizării i derulării procedurilor de atribuire aț ș

contractelor/acordurilor  –cadru  pentru  achizi ionarea  produselor  aferente  Programului  pentru  coli  alț ș
României  în  perioada  2017-2023,  pentru  anul  colar  2022-2023  i  al  contractelor/acordurilor-cadru  deș ș
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Băl ăte ti.ț ș

Art.2. Primarul comunei Băl ăte ti, prin intermediul Biroului Financiar-Contabil, Impozite i Taxeț ș ș
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotărâri  institu iilor  şiț
persoanelor interesate.

PRE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț
Consiliul local, GAVRILOAE MIHAI

NR.34

 DIN 30.08.2022                                                                                                   

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,

URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13




