
                                                                                                                                 

                                                                                                                   

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂUJANI 

HOTĂRÂRE 

 

privind neasumarea responsabilităţilor organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achziţia produselor aferente 

programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 

2023 în cadrul Programului pentru şcoli al României  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂUJANI 

întrunit în şedina ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul  de aprobare al primarului comunei Găujani înregistrat cu nr.3899/22.10.2019; 

-raportul de specialitate al secretarului nr.3900/22.10.2019 

-raportul comisiei juridice şi apărării ordinii publice; 

- raportul comisie economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

-raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială; 

- prevederile  OG nr. 13/2017 privind  aprobarea poarticipăriii României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1, alin.(4); 

- prevederile HG nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017-2023; 

 -art.129 alin.(1)  şi alin(2),  lit.d) coroborat cu alin(7) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  

În temeiul art.139 alin.(1) şi alin (3), lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

                                           

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.(1) Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului 

şi a contractelor/acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-2023(an şcolar septembrie 

2020/iunie 2021, an şcolar septembrie 2021-iunie 2022 şi an şcolar septembrie 2022-iunie 

2023), în cadrul Programului pentru şcoli al României. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Consiliului Judeţean Giurgiu, Primarului 

comunei Gaujani, compartimentului de specialitate pentru ducerea la îndeplinire, se va afişa 

la sediul primăriei şi pe site-ul primăriei, pentru aducerea la cunoştinţă publică. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

Moldoveanu Lucica- Mihaela  

 

 

                                                                                               Contrasemneaza 

GAUJANI,  ____________                                                                Secretar 

Nr. _____                                                                              Ioana Doina GRAMA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI GAUJANI 

NR. 3899/22.10.2019  

  

  

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Având în vedere adresa nr. 3508/25.09.2019, înregistrată la primăria comunei 

Gaujani, emisă de către Instituţia Prefectului Giurgiu şi respectiv Consiliul Judeţean Giurgiu, 

prin care ne solicită să adopte Consiliul local al comunei Gaujani, asumarea sau neasumarea 

responsabilităţii organizării şe derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor –cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioadsa 

septembrie 2020-2023(an şcolar septembrie 2020/iunie 2021, an şcolar septembrie 2021-iunie 

2022 şi an şcolar septembrie 2022-iunie 2023), în cadrul Programului pentru şcoli al 

României, în acest sens, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură: 

  

,, Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţilor organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 2023 

în cadrul Programului pentru şcoli al României ” 

 

 

 

 Compartimentul de specialitate va întocmi referatul și va supune dezbaterii și 

aprobării Consiliului Local al comunei Gaujani proiectul de hotărâre sus-menționat.  

 

 

  

 

 

PRIMAR, 

Marcu Dumitru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



                       

 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL GIURGIU                                                                                                 

PRIMĂRIA COMUNEI GAUJANI                                                                         

NR. 3900/22.10.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  

 I. Temeiul de fapt  

             Prin raportul de aprobare  nr 3899/22.10.2019 Primarul Comunei Gaujani, judetul 

Giurgiu  a initiat ,, Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţilor organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achziţia 

produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 

2020-iunie 2023 în cadrul Programului pentru şcoli al României ” 

      II. Temeiul de drept  

      Conform art 136 alin 8 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 

secretarul UAT Gaujani  in calitate de compartiment de resort  a analizart si elaborat  

prezentul raport in termenul prevazut de lege. 

       III. Argumente de oportunitate 

      Prin proiectul de hotărâre se propune asumarea responsabilităţilor organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achziţia produselor 

aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 2023 în 

cadrul Programului pentru şcoli al României. 

      IV.Reglementari legale  

      Proiectul de hotarare are ca temei legal : 

   - anexa 6 la HG  nr 640/2017 se stabileste procedura  privind colaborarea  si 

distribuirea  de responsabilitati intre consiliile locale si consiliile judetene , in cadrul cariua la 

punctele 1.4, 1.5 si 1.6 se prevede ca  : 

“P1.4. Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al 

României, în funcţie de specificul local şi posibilităţile 

organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului 

sau municipiului Bucureşti, după caz, consiliul judeţean sau 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 

colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, 

comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

municipiului Bucureşti, după caz, şi stabilesc de comun acord 

un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului 

cu această destinaţie de adoptare a hotărârilor cu privire la 

asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau 

local. 

    1.5. 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.  

1.6. În situaţia în care unele consilii locale au hotărât 

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, consiliile judeţene şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează şi 

derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative aferente programului 

pentru şcoli al României, doar în respectivele unităţi 

administrativ-teritoriale 

 2.1. În situaţia în care consiliile locale ale municipiilor, 

oraşelor, comunelor sau sectoarelor municipiului Bucureşti 

adoptă hotărâri privind asumarea 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, 

acestea organizează şi derulează aceste proceduri. 

    2.2. În situaţia prevăzută la pct. 1.6, consiliile 

judeţene organizează şi derulează procedurile de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi 

a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, 

conform deciziei adoptate de Comisia prevăzută la art. 18 

alin. (1) din hotărâre şi în baza hotărârii emise de 

autorităţile deliberative, conform art. 40 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

     V. Concluzii si   propuneri   

  Tinand cont ca pe parcursul anilor   si pana in prezent Consiliul Judetean Giurgiu s-a 

ocupat  de organizarea si derularea acestor proceduri  de atribuire a contractelor  pentru 

achizitia  produselor  si a contractelor   de prestare a serviciilor,  propunem  neaprobarea 

asumarii responsabilitatii comunei Gaujani pentru organizarea si derularea  acestor proceduri   

Proiectul de hotarare  intruneste conditiile legale  si de oportunitate si propunem  

dezbaterea si aprobarea  in sedinta Consiliului Local Gaujani 

   

 

SECRETAR 

 

Grama Ioana Doina  

 

 

 

 

 




