
   

  
                
 

               Proiect 

         Avizat secretar general UAT 

H O T Ă R Â R E A    Nr. 

din _____2021 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative aferente Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 

2022-2023 

 

         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

____2021, 
          Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.1765/11.03.2021 
- referatul compartimentului achiziții publice din cadrul primăriei 

nr.1764/11.03.2021 

- adresa Consiliului Județean Arad, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 

nr.1701/10.03.2021 
- 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, actualizată 
- prevederile art.1(4) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, 

actualizată 
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul ____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

   În temeiul art.139(3), lit.e din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării 

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

lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative aferente Programului pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-

2023. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- Consiliul Județean Arad 

- Compartiment achiziții publice din cadrul primăriei  
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  

 
 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

   
 

 

 
AI/2 ex 

 

 

 



ROMÂNIA 
_____________________________________________________________________ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad 

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro  

 

Nr.1765 din 11.03.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
MĂRGINEAN IOAN- RADU, primarul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac, 

Având în vedere: 

- referatul compartimentului achiziții publice din cadrul primăriei 
nr.1764/11.03.2021 

- adresa Consiliului Județean Arad, înregistrată la primăria orașului Nădlac 

sub nr.1701/10.03.2021 
- 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, actualizată 
- prevederile art.1(4) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, actualizată 
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.a din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 

PROPUN: 
 

 Supunerea spre dezbatere și aprobare de către Consiliul Local Nădlac a  

proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului 

pentru școli, pentru anii școlari 2021-2022, 2022-2023. 

 

Anexa nr. 6 la HG nr.640/2017, actualizată stabilește: 

„1.1. Prezenta procedură privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între 

consiliile judeţene şi consiliile locale, denumită în continuare procedură, stabileşte 
modul de colaborare şi distribuire a responsabilităţilor între consiliile judeţene şi 

locale înainte de demararea Programului pentru şcoli al României. 
  1.2. Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru 
şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local. 

    1.3. Autorităţile prevăzute la pct. 1.2 trebuie să comunice şi să se informeze 

reciproc asupra tuturor aspectelor referitoare la demararea programului, prin 
mijloace cum sunt: fax, e-mail sau poştă. 

   1.4. Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în funcţie de 

specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate 

judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, consiliul judeţean sau Consiliul 
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General al Municipiului Bucureşti, după caz, colaborează cu consiliile locale ale 

municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiului Bucureşti, după caz, şi stabilesc de comun acord un termen de 15 zile 

lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinaţie de adoptare a 

hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării 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, la nivel judeţean şi/sau local. 
  1.5. În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, 

comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, 

acestea informează consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, în termen de 5 zile. 

    1.6. În situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea 

responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente programului, consiliile judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti organizează şi derulează procedurile de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al 

României, doar în respectivele unităţi administrativ-teritoriale.” 
 

Art.1(4) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017, actualizată, stabilește: 

 „Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli 

sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea 
procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente 

Programului.” 

 

 
 

Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN- RADU 

 

 

 






	H O T Ă R Â R E A    Nr.
	ORAŞ NĂDLAC
	ROMÂNIA
	PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC

