ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMTNA DRAGANESTI

HoTAnAREA
NR.30 DIN 1 6.09.2021
privind neasumarea responsabiliti{ii organizirii qi derulirii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor - cadru pentru achizi{ionarea produselor aferente programului
qi a contractelorlacordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea
misurilor educative la nivelul comunei Draganesti

Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt, intrunit in qedinlE de indata in
data de 16.09.2021, in prezen{a unui numdr de 11 consilieri din totalul de 1l in funclie,
qedin{a fiind publica;
Luind act de:
- expunerea de motive a primarului comunei Draganesti, in calitatea sa de iniJiator,
conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 2412000 privind Normele de tehnicd
I egislativS pentru elaborarea actelor normative ;
- Adresa rv. 20236 din 24.08.2021emisd de Consiliului Judelean Neam! cu referire la
condiliile stabilite la pct.1.4, din Cap.I. al anexei nr. 6 la Hot6r6rea Guvernului nr. 64012017
"Procedura privind colaborarea qi distribuirea responsabilitdlilor intre Consiliile Jude{ene qi
Consiliile locale";
Avind in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.120 qi afi. 121 alin. (1) qi (2) din Constitulia Rom6niei, republicatd;
- art.10 alin (2) din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie I 98 5, ratifrcatd prin Lege a nr . 199 I 1997 ;
Av6nd in vedere:
- Hotdrdrea Guvernului nr. 88112021 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al
Rom6niei in perioada 2017-2023 qi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia
in anul qcolar 2021-2022;
- Ordonanla Guvernului nr. 13 I 2017 privind aprobarea participdrii Rom6niei la
Programul pentru qcoli al Uniunii Europene;
Analizind avizele favorabile al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
in temeiul dispozi(iilor art. 139 alin. (1) Ei (3) lit. d), coroborat cu art. 196 alin. (l) lit.a)
din Ordonanl6 de Urgenld w. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:
Art. 1. Aprobd neasumarea responsabilitSlii or ganizdrii qi deruldrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilionarea produselor
aferente Programului pentru qcoli al Romdniei qi al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, la nivelul Comunei Draganesti.
Art.Z. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotar6ri se insdrcineazd,primarul comunei
Draganesti.

Art.3. Prezenta hotdr6re

cunoqtinli publicd prin afiqare la sediul gi pe site-ul
Primdriei comunei Draganesti qi se transmite cdtre:
se aduce la

- Institulia Prefectului - Judeful Neam!;
- Primarului comunei Draganesti;
- Consiliului Judetean Neamt.
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ontrasem neaza pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL,
Cristina Gaina

