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HOTĂRÂRE   NR.14 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a  
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 

școli al Romȃniei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești 

 
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în 
data de 20.04.2021; 

Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.8643/05.04.2021; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8760/06.04.2021; 
-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Ţinând cont de: 
-adresa nr.4735 din data de 24.03.2021 a Consiliului Județean Argeș, 

ȋnregistrată la sediul Primăriei orașului Costești sub nr.7846 din 26.03.2021; 
-art.1 alin.(4)-(5), art.3 alin.(11) din O.G. nr.13/2017, privind aprobarea participării 

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

-art.7 alin.(2), punctul 1.4 din Anexa nr.6 din H.G. 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; 

-prevederile H.G. nr.52/2021, privind modificarea şi completarea Hotărârii 
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, precum şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) 
din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene; 

-prevederile H.G. nr.52/2019, privind modificarea şi completarea Hotărârii 
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; 

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit.„a” şi 133 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

  HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1.Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor                 
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente 
Programului pentru școli al Romȃniei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești. 
     Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica: 
-Instituţiei Prefectului –Județul Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Consiliului Județean Argeș.  
                                                                                    Dată astăzi:20.04.2021 
                                                                  contrasemnează secretar general oraş, 
            Chiriţă Iuliana 
 
              Preşedinte şedinţă, 
             CÂRSTEA GHEORGHE 


