
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL BÂRA 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

 privind neasumarea responsabilității UAT Bâra, a 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 la nivel local 

 

          Consiliul local al Comunei Bâra , judeţul Neamț ;  

         Văzând referatul de aprobare la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Bâra,Dănuț Petraru; 

         Examinând raportul compartimentului de specialitate  și constatând  existența avizelor  comisiilor de 

specialitate  din cadrul consiliului local  Bâra; 

         Având în vedere :  

      - adresa nr.22253 din 16.08.2022 a Consiliului Județean Neamț; 

     - dispozițiile H.G. nr.1007 din 10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2022-2023 precum și 

pentru modificarea și completarea HGR nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 

scolar 2017-2018, publicată în M.OF.nr.798 din 11.08.2022;  

      - art.129, alin(2), lit.”d” coroborat cu alin.(7) lit.”a”, art.139, alin.(1)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul  dispozițiilor  art.196, alin(1), lit.”a”   din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                                     HOTĂRĂŞTE :  

                Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității UAT Bâra, a 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, la nivel 

local. 

               Art.2. Primarul comunei Bâra,va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

               Art.3.Secretarul general al Comunei Bâra, judeţul Neamț, va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate.  

 

             INIȚIATOR,                                                                                                   Avizat, 

PRIMAR, PETRARU DĂNUȚ          SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                                            Dancă Maria 

 

 

 

ROMÂNIA 



JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA  BÂRA 

Nr.2643 din   08.09.202 

 

 

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

 pentru inițierea unui  proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității UAT Bâra, a 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 la nivel local 

 

 

Având în vedere următoarele  adrese–  

-nr.22253 din 16.08.2022 a Consiliului Județean Neamț; 

- nr.9936din 31.08.2022 a Instituției Prefectului –județul Neamț 

 Se impune inițierea unui proiect de hotărâre prin care i se delegă  Consiliului Județean Neamț 

responsabilitățile 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 la nivel local. 

 Propun spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost el formulat. 

 

 

 

Inițiator, 

Primar,Dănuț Petraru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

Nr2644  din  09.2022 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

Pentru proiect hotărâre 

privind neasumarea responsabilității UAT Bâra, a 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 la nivel local 

 

       Văzând : 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei  Bâra, județul Neamț înregistrată la nr.  /07.09.2022 

-nr.22253 din 16.08.2022 a Consiliului Județean Neamț; 

- nr.9936din 31.08.2022 a Instituției Prefectului –județul Neamț 

-prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei în perioada 2017-2023 

și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018 modificată și completată 

prin H.G. nr. 52/2019. 

 -prevederile art.I, pct.12, alin.(6) , prevederile pct.1.4 din cap.I al anexei nr.6 coroborat cu prevederile art.III 

din HG nr.52/2019 privind modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 

scoli al Romaniei în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 

scolar 2017-2018, -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (R2) , cu modificările și completările ulterioare; -prevederile art. 36 alin. (2) 

lit.”d, alin.(6), lit.”a”, punctul 16 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       În temeiul  dispozițiilor  art.139,alin.(1) ,lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ ,cu modificările și completările ulterioare; 

 Analizând documentele anexă la propunerea de PH   și temeiurile legale pe care se bazează susținerea acestui 

proiect de hotarâre ,se constată că sunt îndeplinite condițiile de legalitate privind adoptarea  acestui PH. 

 

                                         Intocmit, 

                                         Secretar general, 

 

  

 

 

    

 


