
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMT]NABALESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,
la nivel local, in vederea derularii ,,Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-

2023", anul scolar 2021-2022

Consiliul Local al Comunei Balesti.
Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti ;

- Raportul de specialitate al Serviciului economic ;

- adresa Consiliului Judelean Gor1nr.l4720 dlrr20.09.2021 ;

- prevederile H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru qcoli al Romdniei
in perioada 2017 - 2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru implement{lrea acestuia in
anul gcolar 2017- 2018, cu modificirile gi completdrile ulterioare, gi a anexei nr.6 la
aceasta;

- prevederile H.G. nr.52/2021 privind modificarea gi completarea HotirArii Guvemului
w.64012017 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al Romdniei \npeioada2}l7-
2023 gi pentru stabilirea bugetului penhu implementarea acestuia in anul gcolar 2017-

2018, precum gi pentru stabilirea metodologiei prevdzute la art. 2 alin. (3) din
Ordonanla Guvemului nr. 1312017 privind aprobarea participirii Romdniei la

Programul pentru gcoli al Uniunii Europene;

- prevederile H.G. rn.881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarca
Programului pentru gcoli al Romdniei in perioada 2017-2023 pentru anul gcolar 2021-
2022, precum gi pentru modificarea Hotdrdrii Guvemului nr. 64012017 pentu
aprobarea Programului pentru Scoli al Romdniei in perioada 2017-2023 gi pentru

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul gcolar 2017 -2018;
- Ghidul solicitantului privind acordarea ajutorului financiar FEGA in cadrul

Programului pentru $coli al Romdniei, edifia a I-4 aprobat prin Decizia
w.290/05.10.2020 emisd de Ministerul Agriculturii gi Dezvoltirii Rurale - Agenlia de

Pl6fi gi Interven{ie pentru Agriculturd;
in temeiul prevederilor art.129, art.l36 din Ordonanfa de urgen{6 nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ,



HOTARA$TE

Art.l. Se aprobd neasumtuea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente

programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestaxe a serviciilor pentru derularea

masurilor educative, la nivel local, in vederea derularii ,Xrogramului penffu scoli al

Romaniei in perioada 201,7-2023", anul scolar 2021-2022.

Art.2. Cu ducere.la indeplinirea a prezentei hotdr6ri r6spunde Primarul, Serviciul

economic qi Compartimentul Licitatii si Achizitii Publice.

Art.3 Prezenta hotEfare se aduce la cunoqtintd publicd" respectiv se comunicl
Primarului Comunei BALE$TI, celor nominalizali cu ducerea la indeplinire qi Institufiei
Prefectului - Judetului Gorj in vederea exercitdrii contro]g$i4lprivire la legalitate.

PRBSEDINTE DE
CONSILIERu"s$\w

S 4.1.j, ,.!t::-2.-

Hotarar ea afost adoptata in sedinta orOirla u Conliiiffiilcal Balesti din data de

24.09.2021, cu un numar de lfvoturi pentru,0voturi impotriva, 0 abtineri, exprimate din
numarul total de ff,consilieri prezenti la sedinta si din numarul total de 15 consilieri in

functie

CONTRAS r,AZA
SECRET NERAL
Baldovin tantin-Cristi

Bilegti
Nr.70/2 4.09,2021


