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                    R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂREA NR. 15/28 februarie 2019 

privind neasumarea responsabilitătii organizării  
si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru  

pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 

aferente Programului pentru Școli al României 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată 

cu numărul 952/25 februarie 2019;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat cu numărul 953/25 februarie 2019; 

- adresa nr. 2648/19.02.2019, a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la Primăria 
Comunei Glodeanu Sărat sub nr. 848/19 februarie 2019; 

- raportul comun de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Glodeanu Sărat nr. 984/25 februarie 2019; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli 
al României în perioada 2017 – 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul scolar 2017-2018, cu modificările si compeltările ulterioare; 

- prevederile  art. I pct. 12 alin. (6), pct. 1.1 - pct. 1.6 din cap. I si pct. 2.2 din cap.II al 
anexei nr. 6, coroborat cu prevederile art. III din Hotărârea Guvernului nr. 52/2019 
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru Scoli al României în perioada 2017 – 2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017 – 2018;  

- prevederile art. 1 alin. (4) și alin. (5), art. 3 din Ordonanța de Urgentă nr. 13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene,  
completată prin Legea nr.55/2018; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – 
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului 
pentru Scoli al României. 
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Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Glodeanu Sărat, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Glodeanu Sărat și Consiliului Județean 
Buzău și Prefectului Județului Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaglodeanusarat.ro 
 
 
          PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ
         Consilier local,                                    Secretar,                    
                Ionel SIMION                                      Corina CAZACU    
             
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat, în ședința 
ordinară din data de 28 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) cu un 
număr de 12 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din numărul total de 13 
consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la sedință. 

http://www.primariaglodeanusarat.ro/

