
 
PROIECT          ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 

 
HOTĂRÂRE 

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru 
școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 
3134/24.08.2020; 

-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, Impozite și Taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 
3134/24.08.2020; 

-Adresa nr. 18250/21.08.2020 a Consiliului Județean Neamț înregistrată sub nr. 
3132/24.08.2020; 

-prevederile Horărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.678 din 14.08.2020 privind stabilirea bugetului 
pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru 
anul școlar 2020-2021; 

În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b 
din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor aferente 
Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț. 

Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor şi persoanelor interesate. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vânători Neamț 
jr. Maria PETRARIU 

                                                                                                            Avizat pt. legalitate, 
 Secretar general al U.A.T, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 

 



                     JUDEŢUL NEAMŢ                  
                   COMUNA VÂNĂTORI
                   STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
                   CIF: 2614279    
                   TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307
                   NR. 3134 /24.08.2020 

la proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilită
de atribuire a contractelor/ acordurilor

Programului pentru școli al României și al contractelor/ acordurilor
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători

 Având în vedere: 

Prevederile Hotărârii Guvernu
României în perioada 2017-2023, punct
 „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, 
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/
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
programului şi a contractelor/acordurilor
măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local.
  și punctul 1.5 din capitolul I al anexei nr. 6, conform c
 „În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/
produselor şi a contractelor/acordurilor
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.”; 

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr.
implementarea Programului pentru 
2021. 

-Adresa nr. 18250/21.08.2020 a 
 Supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Comunei Vânători
hotărâre privind neasumarea responsabilită
contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizi
României și al contractelor/ acordurilor
educative, la nivelul comunei Vânători

Primar

 

JUDEŢUL NEAMŢ                    
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ             

ȘTEFAN CEL MARE, NR.174     
          

TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind neasumarea responsabilității organizării și derul
de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente 

școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători

 

revederile Hotărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru 
, punctul 1.4 din capitolul I al anexei nr. 6, conform căruia:

Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în funcţie de specificul 
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 

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 

tive, la nivel judeţean şi/sau local.”  
și punctul 1.5 din capitolul I al anexei nr. 6, conform căruia: 
În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
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 

teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează consiliul 
judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, în 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 678 din 14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul 

a Consiliului Județean Neamț, înregistrată sub nr. 3132/24.08.2020
aprobare Consiliului Local al Comunei Vânători

hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pen

și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț, 

jr. Maria PETRARIU 
 

 

 

 

 

               
  

și derulării procedurilor 
ționarea produselor aferente 

cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț 

lui nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 
, conform căruia: 

Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în funcţie de specificul 
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, 
comunelor sau subdiviziunilor 

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 

neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
cadru pentru achiziţia produselor aferente 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 
acordurilor-cadru pentru achiziţia 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau 

teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează consiliul 
judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, în 

ivind stabilirea bugetului pentru 
2023 pentru anul școlar 2020-

înregistrată sub nr. 3132/24.08.2020. 
aprobare Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț, proiectul de 

ării procedurilor de atribuire a 
ționarea produselor aferente Programului pentru școli al 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 



                     JUDEŢUL NEAMŢ                  
                    COMUNA VÂNĂTORI
                    STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
                    CIF: 2614279    
                    TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307
                    NR. 3134 /24.08.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilită
de atribuire a contractelor/ acordurilor

Programului pentru școli al României și al contractelor/ acordurilor
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători

Având în vedere: 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru 
României în perioada 2017-2023, punctul 1.4 din capitolul I al anexei nr. 6, conform căruia:
 „Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în func
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 m
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
programului şi a contractelor/acordurilor
măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local.
  și punctul 1.5 din capitolul I al anexei nr. 6, conform c
 „În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de at
produselor şi a contractelor/acordurilor
educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor s
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.”; 
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.

implementarea Programului pentru 
2020-2021. 

 Adresa nr. 18250/21.08.2020
 Propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Comunei Vân
hotărâre privind neasumarea responsabilită
contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizi
României și al contractelor/ acordurilor
educative, la nivelul comunei Vânători

SERVICIUL FINANCIAR

 

 

 

 

 

                    
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ  

ȘTEFAN CEL MARE, NR.174     
                 jr. Maria PETRARIU

TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind neasumarea responsabilității organizării și derul
acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente 

școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători

erile Hotărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru 
, punctul 1.4 din capitolul I al anexei nr. 6, conform căruia:

Pentru o bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, în func
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 

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 

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 de
măsurilor educative, la nivel judeţean şi/sau local.”  

și punctul 1.5 din capitolul I al anexei nr. 6, conform căruia: 
În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor s

teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează consiliul 
judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, în 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 678 din 14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017

20 a Consiliului Județean Neamț înregistrată sub nr. 3132/24.08.2020.
și aprobare Consiliului Local al Comunei Vânători

hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru 

și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț. 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE,
Inspector superior, 

Elena AVADANEI-ROȘU 

 APROB, 
 PRIMAR, 
jr. Maria PETRARIU 

și derulării procedurilor 
ționarea produselor aferente 

cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț 

erile Hotărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 
, punctul 1.4 din capitolul I al anexei nr. 6, conform căruia: 

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, 

unicipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor 
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 
cu privire la asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

cadru pentru achiziţia produselor aferente 
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii 
ribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau 

teritoriale ale municipiului Bucureşti, acestea informează consiliul 
judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, despre hotărârea adoptată, în 

678 din 14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru 
școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 

ă sub nr. 3132/24.08.2020. 
ători-Neamț, proiectul de 

ării procedurilor de atribuire a 
rente Programului pentru școli al 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

ȘI TAXE, 


