
 
 

 
 

 
                                                                                                   

                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL 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, JUDEȚUL BUZĂU. 
      Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Săgeata, înregistrată sub nr.1591 
 din 19.03.2021, prin care propune neasumarea responsabilităților organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor 
și a contractelor / acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023; 
- raportul compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1592 din 19.03.2021; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
Local; 
- 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. 129 alin 7lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
          In temeiul  art. 136, alin. 1 și al art. 243 alin. 1 lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
              
            Art.1. Consiliul local al comunei Săgeata, hotărăște 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.  

                 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. 

 
           Nr. 9 din 23 aprilie                  
     Preşedinte  de şedinţă,                                       Contrasemnează, 
            Consilier,                                      Secretar general al comunei delegat, 
    Nela Carmen CRĂCIUN                                        Elena PETRACHE 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Săgeata, judeţul Buzău în şedinţa ordinară din  23 aprilie 
2021, cu respectarea  prevederilor art.129 alin.(7), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 10  voturi ”pentru” din numărul  total  de 13 consilieri locali în funcţie şi 10 consilieri 
prezenţi  la sedinţă.                                               


