
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I  E C T 

 Nr. 40 din 8.08.2019 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuirea 
contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru 
Şcoli al României 

 
 
 

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Având în vedere : 
a) referatul de aprobare a Primarului Comunei Bodești, înregistrat sub nr. 4015 din 8.08.2019 
b) raportul de specialitate al Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bodești înregistrat sub nr. 4045 din 8.08.2019; 
c) adresa nr. 16555/6.08.2019, a Consiliului Județean Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodești; 
d) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017 - 2018, cu modificările si completările ulterioare ; 
e) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 
2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 - 2018 
f)   prevederile art. I, alin.(4) si alin.(5), art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privii 
aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, completată prin Legea 
nr.55/2018 ; 
g) prevederile art. 129, alin.(2), lit.(d) si alin. (6), lit. (a), din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2009 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 129, alin.(l)  şi art. 139, alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2009 privind Codul Administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuirea 
contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru 
Şcoli al României. 
 Art.2. Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 
 
  

 Inițiator, 
 Primar, 

 Barna Marinel 
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ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 

PRIMAR, 
 
Nr. 4015 din 8.08.2019 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării 
procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a 

contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel 
local, aferente Programului pentru Şcoli al României 

 
 
 
 Având în vedere: 
- dispoziţiile pct. 1.4.din cap.I al anexei  nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.64012017 - Procedura 
privind colaborarea și distribuirea responsabilităților intre consiliile județene și consiliile locale - in 
termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație, consiliile locale vor 
adopta hotărâri cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de 
atribuire a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a 
contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel 
local. 
 Ţinând cont de faptul că pe parcursul anilor si până în prezent Consiliul Judeţean Neamț s-a 
ocupat de organizarea si derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru achiziţia 
produselor si a contractelor de prestare a serviciilor, propun aprobarea neasumării 
responsabilităţii Comunei Bodești pentru organizarea si derularea acestor proceduri. 
 Apreciez că în cazul în care mai multe unități administrativ teritoriale vor adopta neasumarea 
responsabilităţii organizării si derulării procedurilor, Consiliul Judeţean va obţine preturi mai 
avantajoase la achiziţia acestor produse, ţinând cont de cantitatea produselor achiziţionate. 
 Având în vedere prevederile art. 129, alin  (1) și (2), lit. (d), alin. (6), lit. (a), şi art. 139, 
alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, supun spre 
analiză si aprobare Consiliului local al Comunei Merei, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - 
cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României. 
 
 

Primar, 
 Barna Marinel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI BODEȘTI 
 Nr. 4045 din 8.08.2018 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării 

procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel 

local, aferente Programului pentru Şcoli al României 
 
 
 
 
 Ca urmare a adresei Consiliului Judeţean Neamț nr. 16555/6.08.2019; 
 Ţinând cont de faptul că pe parcursul anilor si până în prezent Consiliul Judeţean Neamț s-a 
ocupat de organizarea si derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru achiziţia 
produselor si a contractelor de prestare a serviciilor; 
 Apreciez că în cazul în care mai multe unități administrativ teritoriale vor adopta neasumarea 
responsabilităţii organizării si derulării procedurilor, Consiliul Judeţean va obţine preturi mai 
avantajoase la achiziţia acestor produse, ţinând cont de cantitatea produselor achiziţionate. 
 Având în vedere: 
  - dispoziţiile pct. 1.4.din cap. I al anexei  nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr.64012017 - 
Procedura privind colaborarea și distribuirea responsabilităților intre consiliile județene și consiliile 
locale - in termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație, consiliile 
locale vor adopta hotărâri cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităților organizării 
procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente 
programului și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivel local. 
 - prevederile art. 129, alin  (1) și (2), lit. (d), alin. (6), lit. (a), şi art. 139, alin.(l) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ. 
 Ca urmare a celor expuse mai sus, se impune adoptarea unei hotărâri privind 
asumarea/neasumarea de către Consiliul Local Bodești a responsabilităţii organizării si derulării 
procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel 
local, aferente Programului pentru Şcoli al României. 

 
 
 
 
 

Șef Birou, 
Pașcu Mioara 

 
 


	H O T A R A R E

