
ROMANA
JUDETUL NEAMT

coMUNA CANDE$I
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea neasumdrii responsabilitefli organizdrii si deruldrii procedurilor

de atribuirea contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor si a
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea

mdsurilor educative aferente Programului pentru gcoli al Romdniei

Consiliul local al comunei Cdndegti, judelul Neamf ;

Avdnd in vedere :

- expunerea de motive a Primarului Comunei Cdndegti cu nr. 1845 din 21.08.2019;
- raportul secretarului general al comunei Cdndegti inregistrat sub nr. 1946123.08.2019;
- adresa nr.16555/06.08.2019 a Consiliului Judelean Neamf ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei

Cdndegti ;

- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.640i2017 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al

Romdniei in perioada 2017 - 2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in

anul gcolar 2017-2018, cu modificdrile gi completarile ulterioare ;

- prevederile art.1, pct. 12, alin,(6), pct, 1,1 - pct, 1,6 din cap. lsi pct.2.2 din cap.ll al anexei

nr.6, coroborat cu prevederile art.lll din Hotdrdrea Guvernului nr.5212019 privind modificarea

completarea Hotdrdrii Guvernului nr.64012017 pentru aprobarea Programului pentru gcoli

Rom0niei in perioada 2017 - 2023 Ei pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in
anul gcolar 2017-2018;

- prevederile art.1 alin.(4) gi (5), art,3 din Ordonanfa Guvernului nr.1312017 privind aprobarea
paffcipdrii Romdniei la Programul pentru gcoli al Uniunii Europene, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare ;

in temeiul prevederilor art. 129 lin.(1) ,alin.(7) litera "a" ,art.139 gi 196 alin.(1) litera "a" din

O.U,G. nr. 57 12019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE :

Art.1 : Se aprobd neasumarea responsabilitafii organizirii si derularii procedurilor de

atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizilia produselor si contractelor/acordurilor -

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educativ aferente Programului pentru

$coli al Romdniei .

Art,2 : Secretarul general al comunei Candegti va comunica gi inainta prezenta hotdrdre

institu!iilor 9i persoanelor interesate.

Pregedinte de gedinld,

Contrasem neaza pentru leg al itate,

Nr. 29 din 29 august 2019


