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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES

JUDETUL ARGES
Comuna Albestii de Argeso Judetul Argeso Cod Fiscal: 4121978,, CP: 117005

Tel./Fax: 0248 / 735005

tb
HOTARARE.A NR. // -/

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de
atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente

Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Albestii de Arges

Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, Judetul Arges.
Avdnd in vedere:

- referatuf de aplobare inregistlat sub nr.35721 02.06.2021, al d-lui plirnar. Popa Cabriel;
- raportul de specialitate nr.35731 02.06.2021, compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului Comunei Albestii de Arges;
- adresa nr.4'735 12021 emisa de catre Consiliul .Tudetean Arges, inregistrata in cadrul

institutiei noastre sub nr,2235/2021, prin care se solicita HCL de asumarea/neasumarea
organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-
cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadrul de prestare a serviciilol
pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei pentru
anii scolari 2021-2022 si 2022-2023;
- prevederile Anexei nr.6 la Il,.G. nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru scoli al
Ronrar"riei in perioada 2017 -2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia
in anul scolar 2017-2018, cu rnodificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile ad.1 alin.(4) si (5) din O.G. nr.l3l12017 privnd aprobarea participarii Rornaniei
la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, cu rnodificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local
Albestii de Arges;

In temeiul prevederilor arI. 129 alin.(1) lit.a) si arl. 139 qi art.196 alin.(l) lit.a din
Ordonanla de Urgen]6 a Guvernului nr.5712019, privind Codul Administrativ, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de

atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor afelente Proglamului
pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educalive, la nivelul comunei Albestii de Arges.

Art.2.Prirrarul comunei Albestii de Arges, prin aparatul de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.Prezenta hotdrAre va fi comunicatd Primarului comunei Albestii de Arges,
Instituliei Prefectului judelul Arges, Consiliului .Tudetean Arges gi afigatd pe site-
ul Comunei : albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta publica.
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