
 

 

   R O M Â N I A  

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

            BUDACU DE JOS 
 
 

H O T Ă R Â R E 

Privind asumarea 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 pentru şcoli a  

României în perioada 2017-2023 
 

 

 Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în prezenţa a ___ consilieri 

locali, 

 Având în vedere: 

 -expunerea de motive a Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 3093 din 

31.05.2019; 

 -raportul consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu 

de Jos, înregistrat sub nr. 3094 din  31.05.2019; 

-adresele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 4616 din 20.03.2019 şi nr. 6852 din 15.04.2019, 

cu privire la unele modificari aduse Programului pentru şcoli a României în perioada 2017-2023; 

 -raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 3163 din 31.05.2019; 

 -raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 3164 din 31.05.2019; 

 -raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 3165 din 31.05.2019; 

 În conformitate cu:  

-prevederile H.G.R. 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 şi completările ulterioare şi ale Cap.I pct.1.5., pct.1.6., Cap.II  pct.2.2. din anexa 6; 

  În temeiul  prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct. 1, pct.3, art.39 alin.(1), 

art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1.-Se aprobă asumarea responsabilitatii 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 pentru şcoli a României, în 

perioada 2017-2023, la nivelul Comunei Budacu de Jos. 

 Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Budacu de 

Jos. 

Art.3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu: ___ voturi „pentru”, ____ voturi 

„împotrivă” şi ____ abţineri, din ____  consilieri prezenţi. 

 Art.4.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos, cu:  

  - Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud; 

  - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- Primarul comunei Budacu de Jos; 
 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ 

       BÎRLEAN IOAN-REMUS                   SECRETAR, 
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