
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  
 

Nr. MOL 38/05.07.2021 

 

PROIECT DE 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 ședinta ordinară din data de 
.............. 
 Având în vedere:  

      - 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 al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gioseni;  
      -   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; 

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) și art.196 alin.(1) lit. a)  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
P R O P U N : 

 

 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, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege către: primarului comunei, Instituția Prefectului - Judeţul Bacău, Consiliul 
Județean Bacău, biroului contabilitate , achiziții publice, administrativ și va fi adusă la cunoștința publică,în 
condițiile legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro 
  
 
              INIŢIATOR                                                AVIZ DE LEGALITATE, 
              Primar,        Secretar general comună,  
  Bernadin Tamaș                               Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  
PRIMAR 
Nr.CL/202 din 05.07.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de 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 

 
Având în vedere dispozițiile art.1 alin. (4) și (5) ale O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru școli al Uniunii Europene potrivit căruia ”autoritățile competente la nivel local 
pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local, care își asumă 
organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente 
Programului”, precum și prevederile art. 1 alin.(5) ale aceluiași act normativ potrivit căruia ”consiliile județene și 
locale sunt obligate să colaboreze și să își distribuie responsabilitățile înainte de demararea Programului, 
conform procedurii aprobate prin HG”. 
          Având în vedere dispozițiile Anexei 6 la H.G 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, potrivit cărora:’’ 1.5. În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru 
pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, 
comunelor sau subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează 
consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, 
în termen de 5 zile. 
     1.6. În situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
programului, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi derulează 
procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, doar în 
respectivele unităţi administrativ - teritoriale.’’ 

 
Ținând cont de adresa prin care Consiliul Județean Bacău solicită exprimarea poziției Consiliului Local 

Gioseni  față de aspectele indicate mai sus. 
 
Având în vedere cele arătate mai sus, am decis inițierea proiectului de hotărâre referitor la neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României pentru a fi discutat și aprobat la 
ședința ordinară din luna iulie ac. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Bernadin TAMAȘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  
Birou contabilitate, achiziții publice, administrativ 
Nr.1937/07.07.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de 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 

 
 

Subsemnata Bugaciu Gabriela – Claudia , consilier primar și responsabil cu achizițiile publice din 
aparatul de specialitate al  primarului comunei Gioseni , având în vedere: 

-proiectul de hotărâre nr.MOL 38/05.07.2021, inițiat de primarul comunei Gioseni  ; 
-  referatul de aprobare nr.CL/202 al primarului comunei Gioseni  ; 
- adresa nr.11037/17.06.2021 a Consiliului Județean Bacău, înregistrată la Primăria comunei Gioseni  

sub nr.1697/17.06.2021 ; 
 Ținând cont de prevederile legale respectiv O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, HGR nr. 640/2017 , cu modificările și completările ulterioare, și 
O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ  
              Având în vedere dispozițiile Anexei 6 la H.G 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, potrivit cărora:’’ 1.5. În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru 
pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, 
comunelor sau subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează 
consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, 
în termen de 5 zile. 
     1.6. În situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
programului, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi derulează 
procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, doar în 
respectivele unităţi administrativ - teritoriale.’’ 
 
               Referitor la proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente 
Programului pentru școli al României, consider ca oportună și legală aprobarea acestui proiect de hotărâre 
în forma în care a fost inițiat la ședința ordinară din luna iulie 2021. 

 
 

Responsabil achiziții publice, 
  

Bugaciu Gabriela – Claudia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


