
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA 

 
 

 
 

PROIECT 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 extraordinara de indata, în data de 
06.04.2021, 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7055/06.04.2021 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: 
- 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. 
                 

        INITIATOR,                                      
MARSAVELA IRIMIA                                          

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 si 2 

                        AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

                                               Nr. 7055/06.04.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  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 
 

 
        Având în vedere: 

- 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 
- prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2), din OUG nr. 57/2019, cu modificările si completarile 
ulterioare,  
- 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 

Tinand cont de faptul ca pana in acest moment Consiliul Judetean Brasov s-a ocupat de 
organizarea si derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si a 
contractelor de prestare a serviciilor, propunem aprobarea neasumarii responsabilitatii Comunei Budila 
a organizarii si derulariii acestor proceduri. 

 
PRIMAR, 

MARSAVELA IRIMIA 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1 si nr. 2  
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 
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 
 
 
 

Având în vedere: 
- 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 
- 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. 18 alin. (6) din  H.G nr. 52/30.01.2019 “Consiliile judeţene şi consiliile 
locale colaborează şi îşi distribuie responsabilităţile înainte de demararea Programului conform 
procedurii privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi 
consiliile locale” 
- prevederile pct. 1.5. din anexa nr. 6 la H.G. nr. 640/2017 “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” 
- prevederile art. 136 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, cu 
modificările si completarile ulterioare,  



Tinand cont de faptul ca pana in acest moment Consiliul Judetean Brasov s-a ocupat de 
organizarea si derularea acestor proceduri de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor 
si a contractelor de prestare a serviciilor, si avand in vedere faptul ca in cazul in care mai multe 
unitati administrative teritoriale vor adopta neasumarea responsabilitatii organizării și derulării 
procedurilor, Consiliul Judetean va obtine preturi mai avantajoase la achizitia acestor produse, 
tinand cont de cantitatea produselor achizitionate, este necesară dezbaterea in Consiliul Local 
a Proiectului de hotarare 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. 

 
 

 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


