
                                        
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –   HOTĂRÂRE               

 
8/2021        

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________ 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea neasumării 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 anii şcolari 2021 – 2022  şi  2022 - 2023 

 
 

       Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău 
       Având în vedere: 

o Adresa nr.4.274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la 
Primăria Comunei Bozioru,  prin care se solicită adoptarea de hotărâri cu privire la 
asumarea/neasumare responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 
școli în perioada 2017-2023;  

o Referatul Primarului Comunei Bozioru, înregistrat sub nr.837/26.03.2021; 
o Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.838/26.03.2021; 
o avizele comisiile de specialitate ale Consiliului local Bozioru înregistrate la 

nr.864/865/866/29.03.2021; 
o Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017pentru aprobarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

o Prevederile H.G. nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 
2020 - 2021, precum şi pentru 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 760 din 20 august 2020; 

o Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
       În conformitate cu prevederile art.129, alin (1) şi (2) lit.”b”, alin.(4) lit”d”, art.139 
alin.(1), coroborat cu art.5 lit. ee) precum şi art. 196 alin.(1) lit.,,a”, din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1. Se aprobă 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 anii școlari 2021 - 2022 şi 2022 - 2023;  
 

     Art.2. Primarul comunei Bozioru, în calitate de ordonator principal de credite va 
urmări modul în care Compartimentul – Contabilitate din cadrul Primăriei comunei 



Bozioru, va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri; 
     Art.3. Secretarul general al comunei  va asigura publicitatea și comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
                                                                                 

Nr.8/31.03.2021 
BOZIORU 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
      SPĂTARU Marian 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
       ………………………….                             OPREA Mirela 

                                                                 …………………….. 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> din data 
de  31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.     nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de, _______.voturi „pentru”, ________  voturi „împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din 
numărul total de 9 consilieri  în funcţie. 

 


