ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DRAGANESTI
HOTARAREA
NR.29 DIN 18.08.2022
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul
comunei Draganesti
Consiliul local al comunei Draganesti, judetul Neamt;
Luând act de:
- expunerea de motive a primarului comunei Draganesti, în calitatea sa de iniţiator, conform prevederilor
art. 6 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Adresa nr. 22253 din 06.08.2022 emisă de Consiliului Județean Neamț cu referire la condițiile stabilite
la pct.1.4, din Cap.I. al anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 -”Procedura privind colaborarea și
distribuirea responsabilităților între Consiliile Județene și Consiliile locale’’;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art.10 alin (2) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere:
- Hotărârea Guvernului nr. 881/2021 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2022-2023;
- Ordonanța Guvernului nr. 13 / 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli
al Uniunii Europene;
Analizând avizele favorabile al ComisiiIor de specialitate ale Consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. d), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţă
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
H O T A R A S T E:
Art.1. Aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și
al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul
Comunei Draganesti.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Draganesti.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei
comunei Draganesti şi se transmite către: Instituția Prefectului - Județul Neamț;- Primarului comunei
Draganesti;- Consiliului Județean Neamț.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
C O N S I L I E R,
SOLDAN GHEORGHE

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA GAINA

Prezenta hotarare a fost votata de consilierii locali astfel:
9 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII
Anterioare atestarii autencitatii Hotararii Consiliului local Nr.29 din 18.08.2022
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA
Vot prin ridicarea mainii individual
HOTARARE CU CARACTER INDIVIDUAL
Hotarare care se adopta cu votul :
1
Majoritatii consilierilor in functie
Voturi necesare
2
Numarul consilierilor locali conform legii
3
Numarul consilierilor locali in functie
4
Numarul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotararii
5
Numar voturi
,, PENTRU,,
6
Numar voturi
,, IMPOTRIVA,,
Voturile ABTINERE se Numara la voturile
IMPOTRIVA
7
Numar voturi
,, ABTINERE,,

7
11
11
9
9
0
0

8

Numarul consilierilor locali care absenteaza motivat

0

9

Numarul consilierilor locali care absenteaza nemotivat

0

10

Numarul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotararii, neavand drept de vot

0

Semnatura secretarului general al unitatii administrative teritoriale
Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/18.08.2022
Nr.
DATA
Semnatura persoanei
crt
OPERATIUNI EFECTUATE
ZZ/LL/AN
responsabile sa efectueze
procedura
Adoptarea hotararii s-a facut cu
18.08.2022
1
Majoritate __ simpla,__absoluta,__calificata
Comunicarea catre primar
19.08.2022
2
Comunicarea catre prefectul judetului
19.08.2022
3
Aducerea la cunostinta publica
19.082022
4
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual
19.08.2022
5
Hotararea devine obligatoriesau produce efcte juridice, dupa caz
19.08.2022
6

