
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTĂRÂREA NR.° 
Din 	Qoj3 

Privind: neasumarea responsabilităţilor organizării si derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ţia produselor aferente Programului 
pentru Scoli aI României si a contractelor/acordurijor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, Ia nivelul Municipiului Tecuci 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci,jud. Galaţi; 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1 1465/25.02.2019 

Consiliul Iocal al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinara din 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorilor, înregistrată  sub nr. 11466/25.02.2019; 

- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - 
înregistrat sub nr.1 1467/25.02.2019 

- 	raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 

- prevederile H.G. nr. 640/20 1 7 pentru aprobarea Programului pentru Şcoli al României în 
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-
2018, modificată  si completată  prin dispoziţiile H.G. nr.52/2019. 

- adresa nr 2219/19.02.2019 a Consiliului Jude ţean Galaţi 

- referatul nr. 9525/R!25.02.2019 referitor Ia adresa nr. 2219/19.02.2019, 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi ţiile publice ,cu modificările si completările 
ulterioare. 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativă  pentru elaborarea 
actelor normative. 

- prevederile art.36, alin.(2), lit.d, si alin (6) lit. a) pct.16 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată  în 2007 cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.147 din Constitu ţia României; 

- 	În baza Deciziei CCR nr. 384/2018 si art. 45, alin.3 ş i art. 115, alinl, lit b) din Legea nr. 
215/2001 privind administra ţia publică  locala, republicat ă  în 2007; 



HOTARA Ş TE: 

Art.l. Se aprob ă  neasumarea responsabilit ăţii organizării i derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ţia produselor aferente Programului pentru 
Şcoli al României ş i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci, 

Art.2. Prezenta hotarare va fi adus ă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

Art.3. Prezenta hoarare va fi pus ă  in aplicare prin grija Primarului municipiului Tecuci. 

SECRETAR, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.11466 din 25.02.2019 

Privind: neasumarea responsabilit ăţilor organizării i derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ţia produselor aferente Programului 
pentru Şcoli al României i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci: 

Având in vedere dispozi ţiile art. I , pct. 18 din H.G. nr. 52/2019 privind 
modificarea i completarea H.G. nr. 640/2017 pen -tru aprobarea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 i pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia in anul şcolar 2017-2018, in-trată  'in vigoare la data de 
08.02.2019, prin care se in-troduce o nouă  Anexă, nr.6 la H.G. 640/2017 ce stabile şte 
Procedura privind colaborarea i distribuirea de responsabilit ăţi 'intre consiliile judeţene 
şi consiliile locale, in cadrul c ăruia la punctul 1.4. se prevede c ă  „pentru o bună  
aplicare a Programului pentru şcoli al României in funcţie de specificul local 
posibilităţile organizatorice ş  cu incadrarea in sumele alocate judeţului sau 
municipiului Bucureşti, după  caz, consiliul judeţean sau Consiliul Local al 
MunicOlului Bucureşti, după  caz, colaborează  cu consiliile locale ale municipiilor,  , 
oraşelor, comunelor sau subdiviziunile adminis -trativ-teritoriale ale municipiului 
Bucureşti, după  caz, i stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucr ătoare de la 
data aprobării bugetului cu această  destinaţie de adoptare a hotărârilor cu privire la 
asumarealneasumarea responsabilităţilor organizării ş  derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 
programului ş  a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local„. 

Conform prevederilor art. 1.4 din Anexa nr. 6 Procedura privind colaborarea 
distribuirea responsabilităţilor intre consiliile judeţene i consiliile locale republicată  
in Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 101/08.02.2019, prin excep ţie, pentru 
•anul şcolar 2018-2019, perioada de aplicare este de maxim 15 zile lucr ătoare de la 
publicarea în Monitorul OficiaLal României in ecest scurt interval de timp Consiliile 

•Locale ernit hot ărâri cu privire la asumarea/neasumarea organiz ării i derulării 
programului şi informează  consiliul judeţean despre hotărârea adoDtată  in termen de 5 

•zile. 	- - 	* 	- 	- 
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Având in vedere cele mai sus men ţionate, supim spre dezbatere proiectul de 
hotărâre privind neasumarea responsabilit ăţilor organizării i derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ţia produselor aferente 
Programului pentru Şcoli al României i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea m ăsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci, 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 11467 din 25.02.2019 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: neasumarea responsabilit ăţilor organizării i derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ţia produselor aferente Programului 
pentru Şcoli al României i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci,  

Având 1n vedere dispozi ţiile art. I , pct. 18 din H.G. nr. 52/2019 privind modificarea 
completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 1n perioada 
2017-2023 i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 1n anul şcolar 2017-2018, 
intrată  1n vigoare la data de 08.02.2019, prin care se introduce onou ă  Anexă  nr.6 la H.G. 640/2017 ce 
stabile şteProcedura privind colaborarea ş  distribuirea de responsabilit ăţi intre consiliile jude ţene 
consiliile locale, 1n cadrul c ăruia la punctul 1.4. se prevede c ă  „pentru o bună  aplicare a 
Programului pentru şcoli al României in func ţie de specificul local iposibilităţile organizatorice 
cu incadrarea in sumele alocate judeţului sau municipiului Bucure şti, după  caz, consiliul judeţean 
sau Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, după  caz, colaborează  cu consiliile locale ale 
municipiilor , oraşelor, comunelor sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului 
Bucureşti, după  caz, i stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucr ătoare de la data aprob ării 
bugetului cu această  destinaţie de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarealneasumarea 
responsabilităţilor organizării ş i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru pentru achiziţia produselor aferente programului ş  a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şilsau local„. ln 
situaţia 1n care unele consilii locale au hot ărât neasumarea responsabilităţii organizării ş  derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea m ăsurilor educative, aferente 
programului, consiliiile judeţene organizează  ş  derulează  procedurile de etribuire a contractelor 
/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului ş  a contractelor/acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru 
şcoli al României, doar în respectivele unităţi administrativ teritoriale. 

Având In vedere cele prezentate consider ăm că  proiectul de hot ărâre Indepline şte condiţiile de 
legalitate. 

Direcţia Arhitect Şef 

Şef Serviciu ADPP 
intocmit 
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