
   ROMANIA                                                                     Nr. 9 din 20 februarie 2020                      
   Judetul CARAS SEVERIN                                                                                                                                                                          
    CONSILIUL LOCAL EFTIMIE MURGU 
                                        

 H O T Ă R Â R E 
          privind aprobarea neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia 
produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli in Romania 

Consiliul local al comunei Eftimie Murgu intrunit in sedinta ordinara in data de 
20.02.2020; 

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei prin care se 
propune neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a 
contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative aferente Programului scoli in Romania, raportul compartimentului 
asistenta sociala; 

Avand in vedere avizul favorabil dat  de catre comisiile de specialitate din 
cadrul Consiliului local Eftimie Murgu ; 

Avand in vedere art 1 alin 4 si alin 5 , art 3 alin 1 .1 din OG nr 13/2017 privind 
aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli a Uniunii Europene , 
modificata si completata prin Legea nr 55/2018; 

În baza prevederilor H.G. nr 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
scoli a Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia in anul scolar 2019-2020 , modificata si completata prin H.G. 
nr. 52/2019 , pct 1.1-1.6 Capitolul I din Anexa nr 6 si pct 2.1 din Cap II Anexa nr 6;  
         În baza art.129,alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(7) ,lit.b),art.139 alin(1) si art.196 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
  Art.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor 
de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a 
contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative aferente Programului scoli in Romania  2017-2023 la nivelul UAT 
Eftimie Murgu , aceste activitati vor fi desfasurate de Consiliul Judetean Caras-
Severin. 
 Art. 2 .Prezenta Hotarare poate fi atacata la Instanta de Contencios Administrativ de 
pe raza judetului Caras -Severin. 
Art. 3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei 
 Art.4.-Prezenta hotarare se comunica :Institutiei Prefectului Judetului  Caras- 
Severin– Directia Legalitate Acte si Contencios Administrativ,Consiliului Judetean 
Caras -Severin,Primarului comunei Eftimie Murgu, compartimentului de resort si se 
va afisa public. 
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