
ROMANÍA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E nr. 10 

privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor /acordurilor cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru şcoli 

al României şi a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, îa nivelul comunei Padeş, începând cu anul şcolar 2020-2021 

Consiliul local al comunei Padeş Judeţul Gorj, 
Având în vedere: 
- Adresa nr.1225/29.01.2020 a Consiliului Judeţean Gorj cu privire la adoptarea unei hotărârii de 

consiliu local referitoare la preluarea responsabilităţilor aferente derulării * Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023* începând cu anul şcolar 2020-2021; 

- Proiectul de hotărâre ; 
- Referatul de aprobare; 
- Referatul compartimentului de specialitate; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Prevederile art. 1 alin. (4) şi alin. (5) , art. 3 alin. (1.1) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli a Uniunii Europene , cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- în baza prevederilor H.G. 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 , modificată şi completată prin H.G. n.r 52/2019 , pct. 1.1-1.6 Capitolul I din Anexa nr. 6 si pct 
2.1 din Cap II Anexa nr 6 ; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. „ d " şi alin. (7) lit. „a" şi „ p " din OUG iu. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a" ,din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Art.l. Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului 
pentru şcoli al României şi a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Padeş, începând cu anul şcolar 2020-2021 . 

Art. 2. Cu aducerea 1a îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Padeş . 
Art. 3. Secretarul generai al comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei 

Padeş, Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Goij şi o va aduce ia cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
( 

Nr. 10/ 11.02.2020 
Adoptată cu un număr de 9 
voturi pentru ,2 abţineri 
din totalul de 12 consilieri în funcţie 


