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HOTĂRÂREA Nr. 31 din 06.04.2021 

 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

 
 privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru 

Şcoli al României, 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință exraordinara de indata, în data de 
06.04.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7055/06.04.2021 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 7056/06.04.2021 prin care s-a propus neasumarea responsabilităţii 
organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia 
produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivel local, aferente Programului pentru Şcoli al României, 

Având in vedere: 
- adresa nr. 310 din 14.01.2021 de la Consiliul Judetean Brasov 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HG nr. 640 din 7 septembrie 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 modificarile si completarile ulterioare, 
- HG nr. 559 din 31 iulie 2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 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 
- HG nr. 52 din 30 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
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 
- prevederile art. 1 alin. (4) si alin. (5), art. (3) din OG nr. 13 din 18 august 2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 140 alin. (1), 
art. 196 alin. 1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 
 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor si a contractelor/acordurilor - cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, aferente Programului pentru 
Şcoli al României. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul  
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Consiliului Judetean Brasov, Institutiei 
Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general 
al comunei. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 
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