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 HOTARAREA Nr.43 
privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor 

aferente Programului pentru scoli al României in perioada 2017-2023 si al contractelor/acordurilor- 
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative in anul scolar 2021-2022 

la nivelul Comunei Runcu 
 

 Consiliul Local al comunei Runcu, judeţul Gorj. 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Runcu; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Runcu. 
- avizul comisiilor de specialitate ale  Consiliului local; 
- adresa nr.14720/20.09.2021 a Consiliului Judeţean Gorj înregistrata la sediul Primăriei Comunei Runcu sub nr. 
7552/21.09.2021; 
- prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al României in perioada 2017-2023 si 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul şcolar 2017-2018, cu modificarile si completarile 
ulterioare si a anexei nr. 6 la aceasta; 
- prevederile OG 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene; 
- prevederile HG.881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru Scoli al Romaniei 
in perioada 2017-2023 pentru anul scolar2021-2023, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru 
stabilirea bugetului pentru implementare acestuia in anul scolar 2017-2018; 
- prevederile art.129 alin.2, lit.d, alin.7, lit.a, punctul 14 din OUG 57/2019 privind  Codul Administrativ; 

In temeiul art.139 , art.196 alin.l , litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aproba neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României in 
perioada 2017-2023 si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative, pentru anul scolar 2021-2022  la nivelul  Comunei Runcu. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Runcu prin aparatul 
de specialitate. 

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se comunica Primarului Comunei Runcu,  
Consiliului Judetean Gorj si se comunica Instituţiei Prefectului Judeţului  Gorj in vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate. 
        Adoptată în ședința ordinară din data de 24.09.2021 cu un număr de 14 voturi „ pentru”, din cei 14 
consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
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