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HOTĂRÂRE  

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente 

Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul 

orașului Aleșd 
 

Consiliul local al orașului Aleșd; 
Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 

inițiator, înregistrată sub nr. 4614 din 07.06.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 4569 din 
06.06.2019 și de rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local Aleșd; 
 Vazând adresa cu nr. 7385 din 05.04.2019 a Consiliului Județean Bihor, înregistrată la 
Primăria orașului Aleșd sub nr. 2868 din 05.04.2019; 
 Având în vedere prevederile HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017–2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul școlar 2017–2018, modificată și completată prin dispozițiile HG nr. 52/2019; 
 Ținând seama de prevederile art. I, pct. 12 alin(6) prevederile pct. 1.4. din cap. I al 
anexei 6 coroborat cu prevederile art. III din HG nr. 52/2019 privind modificarea și 
completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 
perioada 2017–2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017–2018; 
 În baza prevederilor art. 36 alin(2) litera d, alin(6) lit. a) pct. 16 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, legea administrației publice locale, cu modificări și completări; 
  

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziționarea produselor aferente 
Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Aleșd.     

Art.2   Prezenta se comunică cu:  
- Instituția Prefectului -  Județul Bihor 
- Primarul orașului Aleșd 
- Consiliul Județean Bihor 
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Aleşd, 19 iunie 2019 
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Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


