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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA nr. 51 din 23.04.2019 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente 

Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare 

a serviciilor pentru derularea măsurilor educative  

pentru anul școlar 2019 – 2020 

 

Consiliul Local al orașului Târgu Frumos, din judeţul Iaşi, 

În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

Având în vedere prevederile 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

Având în vedere Adresa nr. 11250/15.04.2019, înregistrată la secretariatul primăriei 

Orașului Târgu Frumos cu nr. 33183/17.04.2019, prin care Consiliul Județean Iași, prin 

Grupul de Lucru „Programul pentru Școli al României”, a solicitat adoptarea unei hotărâri 

de consiliu local privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2019 – 2020, 

adresând, totodată, rugămintea de a comunica o copie după hotătârea de 

asumare/neasumare până pe data de 10 mai 2019; 

Luând în considerare Expunerea de motive nr. 33368/22.04.2019; 

Luând în considerare Proiectul de hotărâre nr. 33369/22.04.2019; 

Luând în considerare Raportul compartimentului de specialitate întocmit de 

Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Târgu 

Frumos, înregistrat cu nr. 33370/22.04.2019; 

Luând în considerare Avizul emis de către Comisia economică, financiară și de 

disciplină din cadrul Consiliului Local al Orasului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 

33535/23.04.2019; 

Luând în considerare Avizul favorabil emis de către Comisia juridică, de 

învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport 

din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 

33541/23.04.2019; 
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Luând în considerare Avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 33515/23.04.2019; 

În conformitate cu prevederile art. 36 și ale art. 45 din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă neasumarea, de către autoritățile publice locale ale Orașului 

Târgu Frumos, a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 

școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2019 – 2020, aceasta rămânând în sarcina 

Consiliului Județean Iași. 

Art.2. Secretarul Orasului Targu Frumos va comunica în copie prezenta hotărâre 

către: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi; 

 Primarul Orașului Târgu Frumos; 

 Consiliul Județean Iași; 

 Serviciul Economic; 

 Compartimentul Achiziții Publice 

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și/sau pe site-ul instituției și mass-

media locală. 

 

  Președinte de ședință,                   Avizează pentru legalitate, 

        Consilier local                                               Secretar 

               Mihai Condurache                      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 23.04.2019, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 

 

 


