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H O T Ă R Â R E A  Nr.  10 
Din 26.02.2021 

 

Privind: aprobarea neasumării responsabilităţii Comunei Ivești, județul Galați, a organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
Programului pentru şcoli al României 
Inițiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: din 1002/15.02.2021 

  

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.02.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, 
județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.1002 din 15.02.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 1005 din 
15.02.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr.1, pentru agricultură și activități 
economico - financiare; 
           Având in vedere prevederile art.129 alin. (1) și alin.(7), lit.„s” alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile cap.I, pct.1.6 din Procedura privind colaborarea şi distribuirea 
de responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale aprobată prin Anexa nr. 6 la Hotărârea 
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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 196 alin.(1),lit.„a” şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă neasumarea de către UAT Comuna Ivești, județul Galați, a responsabilităţii 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023. 

 
Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 



Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 
interesați. 

 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gîrlescu Victor    Toma Zanfirica  

 
 

 

 

 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  17 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 17;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 1002 din 15.02.2021 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării de către Comuna Ivești, județul Galați, a 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României 
 

Având în vedere adresa nr.2010/11.02.2021, a Consiliului județului Galați referitoare la 
actualizările legislative aferente  Programului pentru Școli al României, aprobat prin O.G.nr.13/2007, 
privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora, autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea 
Programului pentru şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local, care sunt obligate să colaboreze 
și să își distribuie responsabilitățile cu privire la organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a 
contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului. 

Procedura privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile judeţene şi  
consiliile locale, aprobată prin H.G. 640/2017, pentru aprobarea  Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului  pentru implementarea acestuia în anul şcolar 
2017-20128, cu modificările și completările ulterioare prevede că pentru o bună aplicare a Programului 
pentru şcoli al României, în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice consiliul judeţean 
colaborează cu consiliile locale și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data 
aprobării bugetului cu această destinaţie de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea 
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 nivel local. 
  În situaţia adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
programului de către consiliile locale  ale comunelor, acestea informează consiliul judeţean despre 
hotărârea adoptată, în termen de 5 zile.  
 În situaţia în care consiliul local hotărăște neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
programului, consiliul judeţean organizează şi derulează procedurile de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, în u.a.t.-ul respectiv. 
 Având în vedere precizările arătate mai sus, propun Consiliului local al comunei Ivești, județul 
Galați aprobarea proiectului de hotărâre pentru neasumării responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
Programului pentru şcoli al României. 
 
      P R I M A R , 
      Gheoca Maricel 



  
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R , 
Administrator Public, 
Nr.1005 din 15.02.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea neasumării responsabilităţii Comunei Ivești, județul Galați, 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru şcoli al României 
 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1) din 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea neasumării de către 
UAT Comuna Ivești responsabilităţii a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al 
Românie. 
 Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: 
O.G.nr.13/2007, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 
cu modificările și completările ulterioare: 

- art.1 alin.(4):  Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli 
sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului. 

- art.1 alin. (5)  Consiliile judeţene şi locale sunt obligate să colaboreze şi să îşi distribuie 
responsabilităţile înainte de demararea Programului, conform procedurii aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 

Pct. 1.6. din Procedura privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile 
judeţene şi consiliile locale, aprobată prin anexa 6 la H.G. 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, cu modificările și completările ulterioareprevede următoarele: în 
situaţia în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 
programului, consiliile judeţene organizează şi derulează procedurile de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, doar în respectivele unităţi 
administrativ-teritoriale. 
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi 
aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna februarie 2021.  
 
 
 
      ADMINISTRATOR PUBLIC, 
      Bararu Oana Giorgiana 

 


