ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind asumarea/neasumarea responsabilității Consiliului local al comunei
Ileana în implementarea Programului pentru școli al României
Consiliul Local al Comunei Ileana, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29
martie 2019,
văzând:
proiectul de hotărâre nr. 807/28.02.2019 inițiat de primarul comunei Ileana și
expunerea de motive
- raportul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ileana
înregistrat cu nr. 858/5.03.2019
- avizul emis de comisia de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Ileana și înregistrat cu nr. 1227/22.03.2019
- adresa nr. 3308/21.02.2019 transmisă de către Consiliul Județean Călărași –
Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe referitoare la adoptarea unotr hotărâri
de asumare /neasumare a responsabilității consiliilor locale în implementarea
Programului pentru școli al României
- Hotărârea de Guvern nr. 640/7.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
- Hotărârea de Guvern nr. 52/2019 privind modificarea și completarea HG
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 20172023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 20172018
- Informarea privind participarea la Programul pentru școli în anul școlar 20182019 emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură
- În conformitate cu procesul-verbal nr. 1363/29.03.2019 privind lucrările ședinței
consiliului local al comunei Ileana din data de 29.03.2019 și HCL nr. 13/29.03.2019
privind alegerea președintelui de ședință
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1. din legea 215/2001 –
legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilității Consiliului local al comunei
Ileana
pentru
organizarea
și
derularea
procedurilor
de
atribuire
a
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și prestarea de servicii pentru
derularea măsurilor educative în cadrul implementării Programului pentru școli al
României.
Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei
Ileana și prefectului județului Călărași, compartimentelor de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Ileana și o va aduce la cunoștință publică.
Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA
Nr. 15
Adoptată la Ileana
Astăzi 29.03.2019

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
Voturi pentru 10
voturi contra -prezenți 10 din total 13

