
 

 

HOTARAREA NR. 10 

DIN 19.04.2021 

  privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia produselor, 

precum si a contractelor/ acordurilor - cadru  de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei  

 

 

Initiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, judetul Galati; 

Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 129/s/13.04.2021; 

Consiliul local al Comunei Cudalbi, judeţul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 

data de 19.04.2021; 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare al primarului inregistrat sub nr. 130/s/13.04.2021; 

-referatul de specialitate al dlui Drugan Alexandru, viceprimarul comunei 

Cudalbi, inregistrat sub nr. 131/s/13.04.2021; 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate nr 2 din cadrul Consiliului local 

Cudalbi inregistrat sub nr. 132/13.04.2021; 

-prevederile HG nr. 52/2019 , pentru modificarea si completarea HG nr. 

640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 

2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul 

scolar 2017-2018: 

-prevederile art. 129 alin (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 

2019 privind Codul Administrativ ; 

 

            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

                                                              

                                                     HOTARASTE: 

  

          Art.1. Consiliul local al Comunei Cudalbi, Judetul Galati, hotaraste 

neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia produselor, precum si a 

contractelor/ acordurilor - cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 
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2017-2023, urmand ca aceste atributii sa fie derulate pentru UAT Comuna 

Cudalbi prin intermediul Consiliului judetean Galati. 

            Art.2. Secretarul general al Comunei Cudalbi, va face publica si va 

comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor interesate. 
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