
ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS

HOTARAREA nr. 73 / 31.10.2019
privind neasumarea responsabilitatii organizArii si derularii 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,

pentru perioada septembrie 2020 — iunie 2023 in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in
vedere ;
- Referatul de aprobare al primarului inregistrat la nr. 490 2170/30.09.2019 si Raportul de specialitate al
responsabilului cu achizitiile publice si Compartimentul Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale nr.
19367/16.10.2019;
- Adresa Consiliului Judetean Giurgiu nr.12645/19.09.2019 si a Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu
inregistrata cu nr. 13424/19.09.20193;

Vazand prevederile - Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1, alin. (4) in
care se precizeaza "Autoritdtile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru scoli stint
consiliul judetean .,si/sau consiliul local, care isi asuma organizarea i derularea procedurilor de atribuire
a contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului." si alin. (5) in care se precizeaza
"Consiliile judetene si locale sunt obligate sei colaboreze i sei 4i distribuie responsabilitdtile inainte de
demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotcircire a Guvernului".

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 640/2017 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 si tinand cont de precizarile din Anexa nr.6 a HotArarii Guvernului
nr. 640/2017, "Procedura privind colaborarea i distribuirea de responsabilitciti intre consiliile judetene ci
consiliile locale";
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu
numerele: 528/ 2208/28.10.2019, 529/ 2209/28.10.2019 si 530/ 2210/28.10.2019;

In conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. "d" si art. 155, alin. (1), lit. "d", alin.1, art.196,
alin. 1, litera „a" din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

In temeiul prevederilor art.139, alin.3, art.196, aim. 1, litera „a" din Codul Administrativ, aprobat
prin OUG nr. 57/2019,

HOTARASTE

Art.l. — Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 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,
pentru perioada septembrie 2020 — iunie 2023 (an scolar septembrie 2020 — iunie 2021, an scolar
septembrie 2021 — iunie 2022 si an scolar septembrie 2022 — iunie 2023) in cadrul Programului pentru scoli
al Romasniei.



Art.2. — Prezenta hotarare va f i comunicata Institutiei Prefectului — Judetul Giurgiu si Consifiului
Judetean Giurgiu.

Art.3. — Primarul Comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
STAFIE MIHAI
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Contrasemneaza pent legalitate,
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