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H O T Ă R Â R E A  nr. 19
din 31.03.2021

           Privind: : neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la 
nivelul unitații administrativ teritoriale Comuna Valea Mărului, județul Galați

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 730/26.03.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă ordinară, online-audio, 
în data de 31.03.2021;

Având in vedere :
- referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrată sub nr. 731/26.03.2021;

 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,   înregistrat sub nr. 
732/26.03.2021;

-  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3; 
- Adresa Consiliului județean Galați nr. 2010/11.02.2021 înregistrată sub nr. 

602/17.03.2021; 
- art.1 alin. 4 și 5 din OG 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 

pentru şcoli al Uniunii Europene; 
- prevederile HG 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2020 – 2021..., precum și 
prevederile HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 
2018, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.129 alin. 7 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, 
alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă  Ş T E :

Art.1. Se hotărăște neasumarea pentru anul școlar 2021-2022 a responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor, 
precum și a contractelor / acordurilor cadrul de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, urmând ca aceste 
atribuții să fie exercitate pentru UAT Comuna Valea Mărului de către Consiliul județean Galați; 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului comunei 
Valea Mărului.



Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija secretarului comunei : 
Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe 
pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează,
Chifan Nicoleta-Carmen                                                                                                                                  

                                                              Secretar general al comunei,
                                                                          Dumitrașcu Maranda


