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 HOTĂRÂRE  	
 	privind  neasumarea responsabilității organizării si derulării procedurilor de atribuire a 

 contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor  si a contractelor/acordurilor -
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative  aferente programului  

pentru anii  școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivel local 
	

Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău întrunit în şedinţă ordinară la data de 
26.03.2021                         	

Având în vedere: 	
- Adresa Consiliului Judetean  Buzău nr. 4274/10.03.2021, înregistrată la Primaria comunei 

Poșta Câlnău cu nr. 1795/11.03.2021; 	
- Referatul de aprobare  al  primarului comunei Poșta Câlnău nr.30/17.03.2021; 
 - Raportul compartimentului de resort nr. 31/17.03.2021; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate nr.32/17.03.2021; 
- Prevederile H.G. nr. 640/2017, modificata si completata, pentru aprobarea -Programului 

pentru scoli a Romaniei- Anexa 6 Cap. I pct. 1.2;  	
- Prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru 

scoli al Uniunii Europene   
     În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1) și  alin. (3) art.166 alin. (2) lit.,,h” şi ale art. 196 alin 

(1) lit. a) din  Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind  Codul Administrativ; 
                                  
                                            HOTĂRĂŞTE: 	
 Art.1. Se aprobă 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 anii  școlari 
2021-2022 și 2022-2023 la nivel local. 
       Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Poșta 
Câlnău, județul Buzău.	

    Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general  delegat al U.A.T  la: 	
Instituţia Prefectului Judetul Buzău, Primarul comunei Poșta Câlnău, compartimentul  Achiziții,  Consiliul 
Județean Buzău  si se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe S-teul instituției. 
 
          POȘTA CÂLNĂU 
        Nr. 9 /26.03.2021 
                                      PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                                                  CONSILIER,  
                                          ARSENE FĂNEL VIOREL              
    
  
                                                                              CONTRASEMNEAZA,  
                                                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T ,  
                                                                                           ENACHE ANA   
 
 

Prezenta   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința ordinară 
din data de 26.03. 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 5 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din numărul total 
de 15 consilieri în funcţie și  15 consilieri prezenţi la şedinţă. 


