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ROTA.RARE
privind asumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor cadru
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente,, Programului pentru
~coli a Romaniei 1n perioada 2017-2023"

Consiliul local al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, 111tnmit 1n ~edinta
ordinara la data de 21.04.2021 , 111 prezenta a 15 consilieri locali din totatul de 15 consilieri
locali 111 funcfie,
A vand fo vedere:
-Proiectul de hotarare nr.l 09/19.04.2021,initiat de primarul comunei Lechinfa;
-Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.IVB/8443/16.04.2021 1nregistrata la
Primaria comunei Lechinta sub nr. 3057/16.04.2021;
-Referatul de aprobare nr.3077/19 .04.2021 a primarului Comunei Lechinfa;
Raportul compartimentului de specialitate nr.3078/19.04.2021 din caclrul Primariei
comunei Lechinta;
Preveclerile Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
~coli a Romaniei 111 perioada 2017-2023 ~i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia 111 anul ~colar 2017-2018,modificata ~i completata prin Hotararea Guvernului
nr.52/2021;
- Preveclerile Legii m.55/2018 pentru aprobarea Orclonantei Guvernului nr. 13/2017
privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru ~coli al Uniunii Europene;
- Preveclerile Ordonantei m .13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru ~coli al Uniunii Europene;
A vizul favorabil al Comisiei de specialitate economico- financiara din cadrul
Consiliului Local Lechinta 1nregistrat sub m.3163/20.04.2021;
A vizul favorabil al Comisiei de specialitate fovatamant din caclrul Consiliului Local
Lechinta 1nregistrat sub nr.3114 /20.04.2021;
A vizul favorabil al Comisiei de specialitate juridica din cadrul Consiliului Local
Lechinta 1nregistrat sub m.3125 /20 .04.2021,
In temeiul art.129 alin.(1)-alin.(2) lit.a),art.139 alin.(l),alin.(3) lit.i) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu moclificarile ulterioare,

HOT

A RA ~ T E:

Art.1.Consiliul Local al comunei Lechinta 1~i asuma responsabilitatile organizarii ~i
derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor caclru pentru achizitia produselor
~i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative aferente Programului pentru ~coli al Romaniei in perioada 2017-2023" .
Art.2. Se imputernice~te primarul comunei Lechinta sa organizeze ~i sa deruleze
procedurile de atribuire a contractelor /acordurilor pentru achizitia ,distribuirea produselor de
panificatie cu finantare de la bugetul de stat,produselor lactate cu finantare europeana ~i
fructe/legume cu finantare europeana, pentru ~colile de pe raza comunei Lechinta.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza primarul comunei
Lechinta, prin aparatul sau de specialitate, respectiv prin Compartimentul de achizitii publice
~i Urbanism ,Compartimentul asistenta sociala ~i Biroul buget- contabilitate.
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Lechinta, 111 ~edinta
ordinara, din data de 21.04.2021, respectiv cu un numar de 15 voturi ,,pentru",0 voturi,,
1mpotriva" ,0 voturi ,,abtineri" din totalul de 15 consilieri prezenti la ~edinfa.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Lechin!a cu:

lnstin1tia Prefectului-Judelului Bistrita-Nasaud;
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud;
Primarnl comunei Lechinta;
Compartimentul de achizifii publicc ~i Urbanism din cadrnl primariei comunei
Lcchinta;
Biroul buget-contabilitate din cadrul primariei comunei Lechinta.
Afi~are pe site-ul primariei
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