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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11/23.01.2020

cu privire la neasumarea de către UAT Vințu de Jos a responsabilitățiilor organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor /acordurilor –cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative,

aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023

Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţa publică ordinară din data de
31.01.2020, ora 16.00, în sala de şedinţă a Căminului Cultural al comunei Vinţu de Jos;

Luând în dezbatere:

- referatul de aprobare nr.572/A/2/23.01.2020 al d-nului primar în calitatea sa de
initiator;

-raportul de specialitate 574/A/2/23.01.2020 al Biroului  resurse umane,
investiții,achiziții publice și servicii publice,strategi ,programe, proiecte , impozite și taxe locale.

-adresa nr. 1511/20 ianuarie 2020 a Județului Alba-Consiliul Județean;

Având în vedere prevederile:
-Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare-Anexa 6;

-Ordonanței nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.p și a art.129 ali.2 lit.e coroborat cu
alin .9 lit.a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor
educative,aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Județului Alba-
Consiliul Județean primarului comunei Vinţu de Jos, Biroului resurse umane, investiții, achiziții
publice și servicii publice, strategi , programe, proiecte , impozite și taxe locale de către
secretarul comunei Vințu de Jos și se aduce la cunoștința publică, prin afișare la sediul instituției,
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precum și prin publicare pe pagina de internet a instituției www.vintudejos.ro- Monitorul Oficial
Local.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Vintu de Jos, 23.01.2020

PRIMAR,                                                                                      AVIZAT,

Ion Iosif Josan SECRETAR GENERAL UAT

Claudia Lavinia Muntean
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