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HOTĂRÂREA Nr.25 

din 15 aprilie 2019 
 

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului șia 
contractelor/acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative la nivel local, pentru aplicarea Programului pentru Școli; 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 15 aprilie 2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, avizul secretarului , referatul 
de aprobarea a compartimentului de specialitate  şi avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr. 3 – pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate şi 
familie; 
 În conformitate cu  prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) Hotărârii Guvernului nr.640/2017, modificată și completată, pentru aprobarea 

Programului pentru Școli al României, Anexa 6 Cap.I pct.1.2și 1.5; 
d) OG nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al 

Uniunii Europene; 
  În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului șia 
contractelor/acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
la nivel local, pentru aplicarea Programului pentru Școli; 
 Art.2. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică şi se comunică:Instituţiei 
Prefectului Jud.Maramureş, Consiliului Judetean Maramureș, Primarului și secretarului 
comunei Recea, Compartimentului Finanţe-Contabilitate al primăriei. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

         Mircea CÎMPIAN                                                   SECRETAR 
                                                                     Maria PETRUŞ 
 
 
 
 
Recea la 15 aprilie 2019 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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