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HOTARAREA NR.22
Din 4 iunie 2020

privind neasumarea responsabilitltii organizlrii gi derulirii la nivel Iocal a procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizifia produselor qi a

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor
educative, aferente programului, pentru anul qcolar 2020-2021

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinta ordinara, din data de 4 iunie
2020,

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. l8l7 din 18.03.2020, prin care se propune

neasuma"rea responsabilit6fii organizdrii qi deruldrii la nivel local a procedurilor de atribuire a

contractelor / acordurilor-cadru pentru achizifia produselor qi a contractelor / acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, aferente programului,

pentru anul qcolar 2020'2021, Raportul de specialitate nr. 2143130.03.2020 al Biroului
urbanism, investilii Ei achizifii publice qi Raportul de specialitate nr. 3142125.05.2020 al

Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale,

Urmare a adresei Consiliului Judefean Mureg cu nr. 4603119.02.2020, inregistratd la
Primdria oraqului Ungheni sub nr. 1064120.02.2020,

Yazand proiectul de hotdrdre nr. 1818/18.03.2020 iniliat de primarul oragului Ungheni

qi avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Fiind respectate prevederilor art. 7, alin.(l) din Legea w. 5212003 privind transparenta

decizionalS in administrafia public6, prin publicarea Anuntului nr. 1819/18.03 .2020,

findnd cont de prevederile Anexei nr. 6, Cap. I, pct. 1.4 ale Hot6rdrii Guvernului nr.

64012017 pentru aprobarea Programului pentru qcoli al Romdniei in perioada 2017-2023 Si

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul qcolar Z0l7-21lg,
modificatd qi completatd de H.G. nr. 53312018, H.G. nr. 52l2}lg qi H.G. nr. 559/2019 qi

prevederile art. I alin. (a) din Ordonanfa rr. l3l20l7 privind aprobarea participdrii Rom6niei

la Programul pentru qcoli al Uniunii Europene,

CONSILIUL LOCAL UNGHENI



in temeiul prevederile art. tzg alin.(l), alin. (2) lit ,,e,,, art.l3g alin. (l), coroborat cu

art.196 alin. (1) lit.,d' $i art. 197 alin. (l), (2) qi (4) din Ordonan{ade urgenf[ nr.57/2019
privind Codul, administrativ.

HoTARA$rE

Art.l. Neasumarea responsabiliEtii organizdrii qi derul6rii la nivel local a procedurilor

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi[ia produselor qi a

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative,

aferente programului, pentru anul qcolar 2020-2021.

Art.2 Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului judetului Mures,

Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

Serviciului urbanism si amenaj area teritoriului,

Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale;

Adoptata in Ungheni, la data de 4 iunie 2020
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