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HOTĂRÂRE 

                   -proiect- 
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................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. 

                         Inițiator,                                                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                   VICEPRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL,  

 

 

România 



Comuna Tămășeni 
Județul Neamț 
Nr.  7509  din 06.09.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de HCL 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 
Văzând  referatul de aprobare nr. 7507 din 06.09.2021 a d-nului Viceprimar 
ANTONICĂ  ŞTEFAN, prin care se propune 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, facem următoarele precizări: 
- Conform art.1 alin. 4 al O.G nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru scoli al Uniunii Eropene: ,,autoritățile competente la nivel local pentru 

aplicarea Programului pentru scoli sunt consilul judetean și/ sau consiliul local, care își 

asumă organizarea și derulare aprocedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția 

produselor aferente Programului”; 
- pct.1.4 din cap I al anexei nr.6 al Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cu modificarile si 

completarile ulterioare prevede: ,,Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al 

României, în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatoriceşi cu încadrarea în 

sumele allocate 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.”; 
- Prin adresa cu nr.20236 din 24.08.2021 primită din partea Consiliului JudețeanNeamt ni 

se cere, conform pct. 1.5 din cap I al anexei nr.6 al HG nr. 640/2017, cu modificarile si 
completarile ulterioare, transmiterea hotararii privind asumarea/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 local, pentru a putea demara procedurile de atribuire a contractelor de achizitie a 
produselor distribuite in cadrul programului 

- Consiliul Județean Neamț are experienta necesara în derularea proceduri de achiziție 
aferente Programului pentru scoli al României; 

În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus 
dezbaterii și aprobării consiliului local. 

Întocmit., 
ing. Chihalau Ioan 

 



România 
Comuna Tămășeni 
Județul Neamț 
Nr.  7507 din 06.09.2021 

 

    REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de HCL 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 

 

             Prin Hotărârea Guvernului nr.881 din 19.08.2021 au fost aprobate bugetul pentru 
implementarea Programului pentru şcoli al României înperioada 2017 – 2023, pentru anul şcolar 
2021 - 2022, precum si 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 ; 

Având în vedere dispozițiile art.1 alin. 4 și 5  ale O.G nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene potrivit cărora ,, autoritățile 

competente la nivel  local pentru aplicarea Programului pentru scoli sunt consiliul județean 

și/sau consiliul local, care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului” precum și prevedrile art.1, alin. 
5 ale aceluiași act normative potrivi tcărora ,, consiliile județene și locale sunt obligate să 

colaboreze și să își distribuie responsabilitatea inainte de demararea Programului,  conform 

procedurii aprobate prin hotărâre a Guvernului”. 
In conformitate cu prevederile  pct.1.4 din cap I al anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului 

nr. 640/2017 ,,Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, înfuncţie de 

specificul local şi posibilităţile organizatoriceşi 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, ş istabilesc 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.” 
În urma adresei cu nr. 20236 din 24.08.2021 primită din partea Consiliului Județean 

Neamț, avand in vedere că și în anii anteriori Consiliul Județean Neamț a derulat procedura de 
achizitie, deci are experienta necesara în derularea proceduri de achiziție aferente Programului 
pentru scoli al României, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

Inițiator, Viceprimar,  
        ANTONICĂ ȘTEFAN 


