
 

 
ROMANIA 

 JUDETUL MARAMURES     

COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
CONSILIUL LOCAL         

                                                HOTARARE 

 
    privind neasumarea responsabilităţii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acor-

durilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru scoli al României si al con-

tractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative» la nivelul co-

munei  Băia de sub Codru 

 

  Având în vedere; 
 -  referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , raportul  compartimentului de specialitate  precum și avizul secretarului general al comunei; 

    - adresa nr.23712/15.11.2021 a Consiliului Judeţean Maramures înregistrata la sediul 

Primăriei Băița de sub Codru  sub nr.2278/17.11.2021; 

    - prevederile H.G.R. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al Româ-

niei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul şcolar 2017-

2018, modificata si completata prin dispoziţiile H.G.R. nr.52/2019; 
In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”d” aliniatul 7 litera”a” și    art.196   

aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 

5 iulie 2019; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures, întrunit în şedinţă   

extraordinară în data de  9 decembrie  2021,adoptă prezenta , 

 

     HOTĂRÂRE  

  

  Articolul 1.  Se aproba neasumarea responsabilităţii organizării si derulării  

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Pro-

gramului pentru scoli al României si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru de-

rularea masurilor educative, la nivelul comunei Băița de sub Codru,pentrui anii școlari 2022-2023,2023-

2024,2024-2025,2025-2026. 

 Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la  

sediul institituției ,se publică în Monitorul Oficial Local şi se comunică prin grija secretarului general al 

comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Pre-

fectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   
-Primarului comunei 

-Inspectoratului şcolar al judeţului Maramureş. 

   -Scolii gimnaziale Băiţa de sub Codru 

   -Consiliului Județean Maramureș 

 

    
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             POP ZAMFIR 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  9 decembrie  2021. 
  

 Nr.52. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  ___0__abţenere __0___ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

 



 

    


