ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente
programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative la nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie
2023 în cadrul Programului pentru şcoli al României
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOŞARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- adresa comună a Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu şi Consiliului Judeţean Giurgiu
înregistrată cu nr. 13424/12645/19.09.2019;
- referatul de aprobare nr. 4835/07.10.2019 al primarului comunei Gogoşari;
- raportul de specialitate nr. 4860/08.10.2019 al secretarului general al comunei;
- avizul nr.4914/11.10.2019 al comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială;
- prevederile 129 alin. (1) şi (14), art. 139 alin. (1) teza a II-a, art.197 alin.(1), (2), (4),
art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(4)-(5) din O.G. nr.13/2017 privind privind aprobarea participării
României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
- prevederile Capitolului I al Anexei nr.6 la H.G.nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la
nivel local, pentru perioada septembrie 2020-iunie 2023 în cadrul Programului pentru şcoli al
României.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoşari, Consiliului
Judeţean Giurgiu, şi se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al
comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tonca Daniel-Silviu

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 25.10.2019
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Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri prezenţi
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