ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /
acordurilor-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative
aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

Consiliul local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , întrunit în şedinţa ordinară din
data de 29.03.2019.
Având în vedere:
- expunerea de motive a dlui viceprimar Ilie Constantin , care exercită de drept
atribuţiile conferite de lege primarului , conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată , cu modificările şi
completările ulterioare , înregistrată sub nr.44/22.03.2019,
- raportul domnului Crăciun Florin , consilier în cadrul compartimentului
financiar contabil , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane ,
urbanism şi amenajarea teritoriului , înregistrat sub nr. 45 din 22.03.2019,
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat sub nr. 46 din
22.03.2019,
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniu de activitate
a Consiliului Local Săgeata,judeţul Buzău,
În conformitate cu :
- adresa nr.2648/19.02.2019 a Consiliului Judeţean Buzău ,
- prevederile pct.1.4 și 1.5. din cap.I al anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.
640/2017, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2019, privind
aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023,

- prevederile art.36 alin (6) lit.a pctele 1-2 şi alin (9) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art. 45 alin. (1) și 115 lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabileşte neasumarea responsabilității UAT Comuna Săgeata , a
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a servicilor
pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în
perioada 2017-2023, urmând ca aceste atribuţii să fie derulate pentru UAT Săgeata ,
judeţul Buzău , prin intermediul Consiliului Judeţean Buzău .
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se
comunică Primarului comunei Săgeata , Instituției Prefectului-Județul Buzău și
Consiliului județean Buzău în condițiile și termenele prevăzute de lege.
Preşedinte de Şedinţă
Consilier local ,
Tuzu Gheorghe

Contrasemnează
Secretar ,
IANCU VIORICA RAIMONDA

Nr. 12 Sageata - Buzău, 29.03.2019
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al comunei Sageata în şedinţa ordinara din data
de 29.03.2019,cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, a
administraiei publice locale ( R2) , cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi
împotrivă , din numărul total de 12 consilieri în funcţie şi consilieri prezenţi la şedină 12.
Consiliul Local Săgeata

