
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  
 
 

 HOTĂRÂRE  
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente  
Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 

 

 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 

21.07.2021  

Având în vedere: 

-   proiectul de hotărâre nr. MOL/38  din 05.07.2021, inițiat de primarul comunei; 

      - referatul de aprobare nr. CL/202  din 05.07.2021, al primarului comunei prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României 
pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023; 
      - raportul de specialitate  nr.1937 din 07.07.2021, al responsabilului  achiziții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și 
oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
      -  avizul  consultativ nr. CL/214/215/216 din 14.07.2021 al comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

      -  procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 203 din 05.07.2021; 

     În baza prevederilor : 
     - art.1 alin. (4) și (5) ale Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului 
României nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023, cu 
modificările și completările ulterioare; Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată ; 

Luând în considerare :  
 - adresa nr.11037/17.06.2021 a Consiliului Județean Bacău înregistrată la Primăria comunei Gioseni  
sub nr.1697/17.06.2021 ; 
            În temeiul  art. 139 alin.(1),  art.196 alin.(1) lit. a), art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 

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

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României la 

nivelul Comunei Gioseni  pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. 

 Art.2.   Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, primarului 

comunei, Instituția Prefectului - Judeţul Bacău, Consiliul Județean Bacău, biroului contabilitate , achiziții publice, 

administrativ și va fi adusă la cunoștința publică,în condițiile legii, ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – 

subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro 

 
 Președinte de ședință 
 Consilier,       
 Helciug Gabriela – Liliana             Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
         Secretar general  comună,     
          Cristina Sandu 
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Hotărâre adoptată cu   13   voturi ,,pentru” ,    -    voturi ,, împotrivă” ,    -      ,, abțineri ” din   13   consilieri prezenți.  
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