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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

 

H O T Ă R Â R E   

Nr.36 din 28.05.2021 

privind neasumarea responsabilităţii  Comunei Tarcea privind organizarea şi derularea 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2021-2023 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Tarcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 

mai 2021; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de Aprobare al primarului și Raportul de Specialitate al Compartimentului achiziții 

publice, întocmit în urma analizei solicitării formulate de Compartimentul Coordonarea 

Consiliilor Locale, Derulare Programe și Ajutoare din cadrul Consiliului Județean Bihor, prin 

adresa nr. 10.503 din 07.05.2021; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pentru activități economico-financiare, 

administrarea domeniului public și privat al  comunei, gospodărire comunală, servicii, 

agricultură și comerț și pentru activități social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, 

muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport și turism; 

 

În  conformitate cu 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, modificată și completată; 

-Art.I, pct. 12, alin.(6), prevederile pct. 1.4 din cap. I al Anexei nr. 6 coroborat cu prevederile 

art. III din H.G. nr. 52/2019 privind 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;  

-Art.1, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României 

la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene modificată și completată; 

-Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

        În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.b, art.139 alin.(3) lit.f 

și ale art.196 alin.(1) lit.a din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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    Cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  11 

consilieri prezenţi; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 
Art.1.-Se aprobă neasumarea responsabilităţii Comunei Tarcea privind organizarea şi 

derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2021-2023. 

 

 Art.2-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă. 

 

 Art.3-Prezenta hotărâre se comunică: 

-Insituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

-Consiliului Judeţean Bihor, 

-Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, 

-Primarului Comunei Tarcea, 

-Compartimentului achiziţii publice, 

-Se aduce la cunoştinţă publică, 

-La dosar. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Camelia-Irina BODOGAI   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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