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HOTĂRÂRE NR. 4 / 28.01.2021
privind neasumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru

pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Mureș, pentru anii

școlari 2021-2022 și 2022-2023

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  oraşului  Sovata  nr.541/18.01.2021,
precum şi Raportul de specialitate al Compartimentului de resort nr.544/18.01.2021;

Având în vedere:
 prevederile art.1 alin.(4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.640/2017 pentru  aprobarea  Programului  pentru
implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018,  punctul  1.4 din Anexa nr.  6 -
Procedură  privind  colaborarea  și  distribuirea  de  responsabilități  între  consiliile
județene și consiliile locale, cu modificările și completările ulterioare;

           Ţinând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr.I;
           În temeiul art.129 alin.(2) litera “d”, art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. “a” din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor  cadru pentru achiziția  produselor și a contractelor/acordurilor  cadru de
prestare  a  serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative  aferente  Programului  pentru  școli  al
României la nivelul județului Mureș, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Primarului Oraşului Sovata;
-    Compartimentelor de resort;

                      -    Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.
Președinte de ședință,

                                                                                                    Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                        Bartha Eva

                                                              
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 ianuarie 2021, cu 17
voturi “pentru”.         
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