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HOTĂRÂRE 

                   Nr.83 din 14 septembrie 2021 
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente 

Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei 

Tamaseni 

 

Consiliul Local  Tămăşeni întrunit în şedinţă la data de 14 septembrie 2021 

Având în vedere: 

− prevederile HG nr. 881 din 19.08.2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2021 - 

2022, 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 pct. 1.4 din cap.I al anexei nr.6 din HG 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

− Adresa cu nr. 20236 din 24.08.2020 primită din partea Consiliului Județean Neamt; 

   Examinând referatul de aprobare nr. 7507 din 06.09.2021, înaintat de către Viceprimarul 

comunei Tamaseni, Antonica Stefan, precum si raportul de specialitate intocmit de 

compartimentul de specialitate nr. 7509 din 06.09.2021 

   Văzând rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,  

 In temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2), lit.b) şi alin (4), lit. a), şi ale art.139 alin.(l)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente 

Programului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor- cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei Tămăşeni. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Neamț în vederea demarării 

procedurilor de atribuire contractelor de achiziție a produselor distribuite în cadrul 

Programului pentru școli al României,  Instituției Prefectului județului Neamț în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, și Primarului comunei Tămășeni. 

Art. 3 Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației 

publice locale, cât și pe site-ul oficial al Primăriei comunei Tămășeni 

www.comunatamaseni.ro. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

EMANUEL BULAI                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 
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