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JUDETUL NEAMT : '

CONSILIUL LOCAL FAUREI :: - '

t,i ,j:

HoTARARE ,,1 ii;
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor;de,
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produse[or

aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor.cadru
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei

=aurei r i :

Consilul Local Faurei, judetul Neamt intrunit in sedinta extraordinara din data ide

13.09.2021

Avand in vedere:

- prevederile H.G nr.640120t7 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia:in anul
scolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare :

- prevederile art,1, pct.72, alin.6, prevederile pct.1.4 din cap.I al anexei nr.6 coroborat
cu prevederile art.III din H,G nr.5212019 privind modificarea si completarea Fl'otararii
Guvernului nr.64012017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romdniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea aceStuia in
anul scolar 2Ot7-2018, potrivit caruia: "prin exceptie de la prevederile pct. 1.4 din cap.
I al anexei nr, 6 ,,Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabiliteiti intre
consiliile judetene si consiliile locale" la lioturdrea Guvernului nr. 64012017, , cu
modificdrile ; compl€tarile ulterioare, pentru anal ,coictr 2018-2019, perioada de timp
de aplicare este de maximum 15 zile lucratoare de la publicarea acestuia in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I." , respectiv 08.02.2019;

Analizand adresa Consiliului judetean Neamt nr. 20236 din data de 24.08.202I
inregistrata sub nr. 4339 din data de 08.09.2021

, In temeiul dispozitiilor art 129 alin (4) lit "a" si art. 139 alin (3) lit,')a":,diR

O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrative, cu modificarile si

completa rile u lterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba neasumarea respo
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadr
Programului pentru scoli al Romaniei si al

serviciilor pentru derularea masurilor educat
Art.2 Secretarul comunei va comunica si inainta prezenta hotarare perggaQelgr Si

i nstitutiilor interesate.
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Contrasemneaz5,:r' , :

(p.) Secetar U.A.T

Nr. .. din 13.09.202t
Adoptatb in gedint din data de 13.09.2021 ti , .,;
Cu un numbr de .. . . voturi din numirul total de ...1)..,..... consilieri in fqrnclie,


