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HOTRARE

NR.18/28.02.2022

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea de lapte si produse lactate precum si a
produselor de panificatie aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a

COntractelor/acordurilor- cadru de prestarea a serviciilor pentru derularea masurilor educative la
nivel orasului Ovidiu

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu, întrunit în _edin

ordinara in data de 28.02.2022,

Avand in vedere:
Proicctul de hotarare nr. 4243/23.02.2022 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea de lapte si
produse lactate precum si a produselor de panificatie aferente Programului pentru Seoli al Romaniei
si a contractelor/acordurilor- cadru de prestarea a servicilor pentru derularea masurilor educative

la nivel orasului Ovidiu;

Referatul de aprobare nr. 4241/23.02.2022 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic al Primariei Ovidiu, inregistrat sub nr.4242/23.02.2022;
Adresa

CJC Constanta

nr.4575/01.02.2022,

inregistrata

la

Primaria

orasului

Ovidiu

cu

nr.3427/14.02.2022 referitoare la adoptarii unei hotarari de asumarea/neasumarea responsabilitatii

organizarii si

lapte

si

derularii

produse

procedurilor de

lactate precum si

a

atribuire

produselor

a

contractelor/acordurilor

de

panif+catie

si

a

-cadru pentru achizitia de

contractelor/acordurilor- cadru de

prestarea a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivel local;
1SNO

Tinand cont de:

SNO,

>Avizul de legalitate al secretarului general;

Avizul favorabil al Comisici de specialitatea Consiliului Local Ovidiu
In conformitate cu prevederile:
cu modificarile si
aprobarea Programului pentru _coli al Römânici,
in situaia în care unele consilii locale au hotrát
completarile ulterioare-Anexa 6 Cap.I, pct.1.6
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
organizrii i derulrii procedurilor de
neasumarea responsabilitfjii

HG nr.640/2017 pentru

pentru achiziia

produselor i

masurilor educative,

a

contractelor/acordurilor-cadru

aferente programului,

consilile

de prestare

a

serviciilor pentru derularea

Bucureti
judefene i Consiliul General al Municipiului

orgamizeaza

deruleaz

i

procedurile de atribuire a contractelorlacordurilor-cadru pentru achiziia prodiuselor

prestarea servicilor pentru derularea msurilor educative aferente programului pentru coli al Romaniel, dour n

respectivele uniti

administrativ-teritoriale"

O.G nr. 13/2017 privind aprobarea participärii României la Programul pentru ^coli al Uniunii
Europene, asa cum a fost modificat prin OUG nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanta
Ouvernului

nr.

13/2017

Europene, intrata in vigoare in data de
Hot rârii

Guvernului

2017-2023

i

Romániei la

privind aprobarca participrii

nr.

aprobarea Programului pentru scoli

bugetului pentru implementarea

din O.U.G.
Art.129, alin.1, alin.2, lit.d. alin.7,lit.a

O.U.G.

conformitate cu

nr.

57/2019

prevederile

art.

nr.

Romániei in perioada

a

acestuia in anul

modificrile i completrile ulterioare

In

al Uniunii

02.11.2018:

640/2017 pentru

pentru stabilirca

Programul pentru Scoli

57/2019

privind

la cele ale
136, alin. (1) raportate

scolar

2017-2018,

cu

Codul administrativ;
art.

196 alin.

(1) lit. a)

din

privind Codul administrativ;
HOTAR _TE:

Art.
atribuire a
a

1.

Se aproba

neasumarea

contractelor/acordurilor

produselor

organizarii si

responsabilit ii

cadru pentru

achizitionarea

Programului

de

panificatie

contractelor/acordurilor-

de

procedurilor de

derularii

lactate
lapte si produse

pentru

Scoli

precum si

Romaniei

si

aferente

cadru de prestarea

a

serviciilor

pentru

educative
derularea masurilor

a

la

nivel orasului Ovidiu.

Secretarul

_i celorlali

factori interesati, în

Hotararea a

sedinta din

general al ora_ului

fost adoptat

va

termen

comunica prezenta

Instituiei

hot râre

Prefectului

-

judeul Constanta

legal.

cu unanimitate

cei 17 consilieri locali
de voturi "pentru", de catre

consilieri locali
28.02.2022 din totalul de 17 (saptesprezece)

prezeni la

în functie.

3NO
SNO.

PRE^EDINTE DE EDIN,
DUMITR

DORU

pn

CONTRASEMNEAZ

VIDIU

SECRETARGENERAL,
ANTONIE LAURA-ELENA

