
RoMANte
JUDETUL ALBA

ORA$UL OCNA MURE$
CONSILIUL LOCAL

sorAnAnna Nn. oo
privind neaslrmarea de cdtre UAT oraqul Ocna MureE a responsabilitdlilor organizdrii ;i derul6rii

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor'-cadru pentru achtzitrra produselor qi a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia serviciilor pentru derularea rndsurilor educative,

af'erente Programului pentrr.r $coli al Romdniei, pentru perioada 2020-2023

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI OCNA MURES, intrunit in gedinld extraordinard,,la
distanld" la data de 07.04.2020, ca urmare a emiterii dispoziliei de convocare nr. 150103.04.2020, de

cdtre primarul oraqului Ocna Mureq, Silviu Vinjeler;
Avf,nd in vedere
refbratul de aprobare colnlrn nr. 5676103.04.2020 al Direcliei juridice Ei Direcliei economice
din care rezult"d necesitatea inilierii proiectului de hotdrdre in cauzd;

raportul de specialitate comun favorabil nr. 5685103.04.2020 al Direcliei juridice;i al
Direcliei economice,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraEului Ocna Mureq.

- H.G. nr. 5212019 privind modificarea qi completarea HotdrArii nr. 64012017 pentru aprobarea
programului pentru ;coli al Romdniei in perioada 2017-2023 qi pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia in anul qcolar 2017 -20\8.

- Anexa nr.6, Cap. I, art. 1.6 din I-I.G. nr. 6401201J- Procedara privind colaborctrea;'i
clislribuirect cle responsabilitirli tnlre consiliile .jtttlelene ;i consiliile locale- ,,in siturtlia tn
core unele consilii locale ou hotdriit neosumoreo responsubilitci(ii organizdrii ;i deruldrii
procedurilor de atribuire a controctelor/acordttrilor pentru achizilia produselor ;i a
conlraclelor/acordurilor caclru de prestare a s'erviciilor penlru derulareo nttis'tu"ilor
educctlive, ofbrente prograntului, consiliile judelene ;i Consiliul General al Municipiului
BucureEti organizeazci Ei deruleazci procedurile de atribuire u contractelor/acordurilor
pentru ocltizi(iu produselor Ei a controctelorhrcordurilor cudru de prestare a serviciilor
pentru deruloreo mdsurilor educative ctferente programului pentru qcoli al Rominiei, doar
tn respectivele unitd(i administrotiv- teritoriole "

- Ordonanla nr. 1312017 privind aprobarea participdrii Rom6niei la Programul pentru qcoli al
Uniunii Europene, cu modificarile Ei completdrile ulterioare;

- OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ
Adresa nr. 15lll20 ianuarie 2020 a Consiliului Judelean Alba;

in tcmeiul art. 129, alin, (2) lit. e), alin. (9) lit. a) art. 136,art.139, alin, (3), lit. d) art. 196,
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ;

TTO TANAS TE:

Art. 1. Se aprobi neasumarea responsabilitalilor organrzdrii gi derul[rii procedurilor de
atribtrire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor qi a contractelor/acordurilor' -
cadru pentrt achrzi\ra serviciilor pentru derularea m[surilor educative, aferente Programului pentru

;coli al Rom6niei, pentru perioada 2020-2023.

Art. 2. Prezenta hotdr6re poate fi atacatd. in condiliile stabilite de Legea nr. 55412004 a

contenci o sului admini strativ. actualizatd.



(pagina 2 a hotlr6rii nr. 60107.04.2020)

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
ora$ului Ocna Mureq, Silviu Vinfeler.

hotdr6ri se ?mputerniceqte primarul

Se comunic[ la:

Institulia Prefectului - judelul Alba;
Prirnarul oraqului Ocna Mureg;
Direc!ia juridica;
Direclia econornicS;

Consiliul Judelean Alba;

PRE$EDINTE DE $EDTNTA,
ADRIAN CRISTIAN MARELE

Ocna Mureq, 07.04.2020

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAI,

SIMION NIC
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