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                 R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru 

pentru achiziția produselor, precum și a 
contractelor/acordurilor - cadru  de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului 
pentru școli al României în perioada 2017 - 2023, pentru anii 

școlari 2021 - 2022 si 2022 - 2023, de către 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 586/04 februarie 2021;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, înregistrat cu numărul 587/04 februarie 2021; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile anexei nr. 6 ale Hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului 

pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În temeiul art. art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor, precum și a 

contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 

aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023, pentru anii școlari 

2021 - 2022 și 2022 – 2023, de către comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, urmând ca 

aceste proceduri să fie derulate de către Consiliului Județean Buzău. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, Consiliului Județean Buzău, 
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precum și altor persoane sau instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, 

prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

 
Nr. 7/4 februarie 2021 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Avizat pentru legalitate,  

                                                                                   Secretar general,  

          Corina CAZACU 

 


