
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA MAGURA 
- CONSILIUL LOCAL  - 

HOTĂRÂRE 
neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor 
aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/ 

acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative, la nivelul comunei Măgura. 

 
        Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Buzău, 
 Având în vedere : 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Măgura, înregistrată 
sub nr. 25 din 19 februarie 2021; 
 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat  sub 
nr. 27  din 19 februarie 2021; 
  -raportul de specialitate al consilierului juridic comunei Măgura 
înregistrat  sub nr. 26  din 19 februarie 2021; 
 -avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
 -avizul comisiei de specialitate a consiliului local Măgura; 

-adresa nr.4274/2021 a Consiliului Judetean Buzau ; 
   -prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru Scoli al Romaniiei in perioada 2017-2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2O17-2018, 
modificată și completată prin dispozitiile H.G nr.52/2019; 

prevederile art.I, pet.12, a1in.6, prevederile pet.1.4 din cap.I al anexei 
nr.6 coroborat cu prevederile art.III din H.G nr.52/2019 privind 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru școli a1 Romaniei in perioada 2017-2023 
și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017-2018, potrivit caruia: ‘prin excepție de la prevederile pct. 
1.4 din cap. I al anexei nr.6  Procedura privind colaborarea și 
distribuirea de responsabilități  între  consiliile  judetene  și  consiliile 
locale“ la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și 
completetările  ulterioare, pentru anul școlar 2O18-2O19 ; 
-faptul ca in prezent Consiliul Judetean Buzau are in derulare 
proceduri de achizitie aferente Programului pentru scoli; 
- prevederile art.36 alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 16 din Legea nr. 
215/2001 a administrajiei publice locale, republicata, actualizata; 

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehriica legislativa la elaborarea actelor normative 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 În baza art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ ; 

  

                                           HOTĂRĂŞTE : 
  
            Art.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 
procedurilor de atribuire a contracte1or/ acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor 
aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contracte1or/ acordurilor-cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei 
Măgura. 

Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului 
Buzău, în vederea exercitării controlului de legalitate, si Consiliului Judetean 
Buzau. 

  
 

Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează, 
  Consilier Gabriel Mihalcea                     Secretar general al comunei, 
             Otilia-Valentina Niță 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 31 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 
139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de 
____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din 
nr. total de ___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


