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H O T Ă R Â R E 
 

privind neasumarea responsabilității de către comuna Hidiselu de Sus a 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 prevazute  de Programul pentru școli al României 

  

Având în vedere: 

          -  Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus;   

          - Raportul de specialitate întocmit de catre dl Clitan Adrian, responsabilul de 

achizitii publice la nivelul comunei Hidiselu de Sus, înregistrat sub nr. 

2953/24.05.2019; 

-   Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- Adresa cu nr. 1829/05.04.2019, transmisa de Consiliul Judetean Bihor, cu 

privire la Programul pentru scoli al Romaniei ; 

Tinand cont de prevederile: 

- Art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) – (2), pct. 1.5. si 1.4. al Anexei 6 din H.G. Nr. 

640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-

2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-

2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 1 alin. (4) si (5) din O.G. Nr. 13/2017 privind aprobarea participarii 

Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

          În temeiul dispozitiilor  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 si 

2, art.45 alin. (1), precum si si art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001, 

republicată, privind administratia publică locală cu modificările si completările 

ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1. Se aproba neasumarea responsabilității de către comuna Hidiselu de Sus 

a 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 prevazute de Programul pentru școli al României. 

Art.2. Secretarul comunei Hidiselu de Sus va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor şi instituţiilor interesate. 

Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului- Judetul Bihor  

- Consiliul Judetean Bihor 

- Scoala Gimnaziala nr. 1 Hidiselu de Sus  

- La dosar  

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 

                        Florian Pentea                                               p. SECRETAR 

                                                                                              Emanuel Dringo 

Nr. 36 

Hidiselu de Sus,  31 mai 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 
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