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HOTĂRÂRE 

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 

derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Bughea de Jos 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș, întrunit, în ședință ordinară; 

Analizând referatul de aprobare al inițiatorului de proiect, înregistrat sub numarul 2199/14.04.2021, 

prin care se propune neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea 
măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Bughea de jos; 

Văzând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 220 

0/14.04.2021; 

În baza Adresei nr. 4735/24.03.2021 emisă de Consiliul Județean Argeș, referitor la adoptarea unei hotărâri 

privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea programului pentru școli 

al României; 

            Ținând seama de rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Bughea de Jos; 

Având în vedere Dispozițiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind 

normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in 

ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in 

instituțiile de învățământ si ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește 

ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in 

instituțiile de învățământ si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care 

cuprinde si distribuția de produse de panificație; 

Luând în considerare dispozițiile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023; 

În conformitate cu prevederile dispozițiilor  art. 129, alin.(1), alin. (7), litera ”a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art 139, alin.(3), litera ”d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

                                                               HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Comunei Bughea de Jos, 

Județul Argeș în vederea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 

pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul 

U.A.T. Comuna Bughea de Jos 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se însărcineaza Primarul comunei Bughea de Jos prin aparatul de 

specialitate. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința publică prin afișare la sediul Primăriei Bughea de 

Jos și va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Argeș, Compartimentului Financiar Contabil și 

Primarului Comunei Bughea de Jos. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                             Secretar general,  

     Bogdan Oancea                                                     Bianca  State-Golumbeanu 
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Total consilieri 13 din care 13 prezenți, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 

http://www.primariabugheadejos.ro/
mailto:primariabugheadejos@yahoo.com

