
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

HOTĂRÂRE 

privind asumarea 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 nivelul Comunei Teaca 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud,întrunit în ședință ordinară la data de 
19.04.2019 

 
Având în vedere : 
- adresa nr.6852 din 15.04.2019 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud  prin care se solicită asumarea 

sau neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor 

 -expunerea de motive nr. 3707 din  18.04.2019   a primarului Comunei  Teaca 
- raportul compartimentului de specialitate  nr. 3709 din 19.04.2019 
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
 
In conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Guvernului 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, modificată 
și completată cu H.G. nr.52/2019 

- Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 
- art.36 alin(2) lit d) și alin(6) lit a) pct.16 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată,cu modificările și completările ulterioare 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
 
In temeiul   art.45 alin(1) și art.115 alin(1) lit b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare 

 
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă asumarea 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 nivelul Comunei Teaca. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Primarul comunei și Biroul 

contabilitate,finanțe publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca. 

Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  14  voturi „pentru”,   0  voturi „împotrivă”,    0    „abțineri” din  

14   consilieri prezenți la ședință. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

- Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 

- Primarul Comunei Teaca 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETAR U.A.T., 

                Câmpean Niculae               Cioșan Ana 
 

Nr. 39 din 19.04.2019   
 


