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R O M Â N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 33 DIN 24.06.2021 

              
privind neasumarea de către Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău a 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 școli al României, pentru perioada 2021 - 2023 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Onceşti, întrunit în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 24.06.2021; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 11037/17.06.2021, prin care Consiliul Județean Bacău solicită transmiterea hotărârii 

Consiliului Local Oncești 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 

pentru școli al României, pentru perioada 2021 - 2023 

         - Raportul secretarului general înregistrat la nr. 146/18.06.2021, la Proiectul de hotărâre privind 

neasumarea de către Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău a 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 școli al României, pentru perioada 2021 – 2023; 

         - Referatul înregistrat la nr. 147/18.06.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarul Comunei, privind motivarea și propunerea aprobării neasumării 

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 școli al României, pentru perioada 2021 – 2023; 

         - prevederile Cap. I, ale Cap. II – pct. 2.2. și ale Cap. III din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 640 din 

07.09.2017 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 și 

completările ulterioare; 

          - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 154, 155
 
și respectiv, 156

 

din 24.06.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a) și alin. (14), ale  art. 133,      

alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale  art. 197,       

alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art. 1  - Consiliul Local al Comunei Oncești, Județul Bacău nu își asumă responsabilitatea 

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 școli al României, pentru perioada 2021 – 2023. 

 

         Art. 2 - Se informează Consiliul Judeţean Bacău despre hotărârea adoptată, în vederea 

organizării şi derulării de către acesta a procedurilor de atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 

Programului pentru şcoli al României. 
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         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunostință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, Consiliului Județean Bacău, primarului Comunei 

Oncești, precum și Institutiei Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

         Art. 4 - Primarul Comunei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 5 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

ȘEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea  art. 139, alin. (3), lit. f) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   

,,abţineri”  din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

              

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

               CONSILIER LOCAL,                                                    SECRETAR GENERAL, 

         HÎNCU CLAUDIU-BOGDAN                                   OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


