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HOTARAREA Nr. 75 Data: 25.03.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor -cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor /acordurilor - cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de ,,Programul pentru ~coli al 

Romaniei" de catre Consiliul Local al Municipiului Sacele, respectiv Municipiul Sacele 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In sedinta ordinara In data de 25.03 .2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 18943 din 18.03 .2020 al Initiatorului - Primar Ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea exprimarii optiunii Municipiului Sacele de asumare/neasumare de 
derulare a Programului Com ~i Lapte In ~coli In perioada 2021-2023, pe raza Municipiului Sacele; 

Vazand adresa nr. 18060/16.03.2021 transmisa de Consiliul Judetean Bra~ov; 
Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 18946 /18.03 .2021 al Serviciului Asistenta Sociala 

~· de A vizele Comisiilor de specialitate; 
A vand In vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind nmmele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor no1mative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; art. 2 din H.G. nr. 
640/07 .09.2017 pentru aprobarea Programului pentru ~coli al Romaniei In perioada 2017-2023 ~i 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia In anul ~colar 2017-2018, precum ~i ale HCL 
nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele ; 

In temeiul dispozitiilor ait. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14); art. 133 alin. 
(1); art. 134 alin. (1) lit. (a); art. 139 alin. (1); ait. 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i art. 243 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de ,,Programul pentru ~coli al 
Romaniei" de catre Consiliul Local al Municipiului Sacele, respectiv Municipiul Sacele. 



Art.2. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari. 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
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