
ROMANIA
JUDETUT!A\AD

COMUNA SAVARSIN
CONSILIUL LOCAL

Comuna SdvdrEin nr. 3 7, j udeful Arad, tel 0257 5 57 27 0 ; fax 0257 5 57 17 0 ;

email:primariasavarsin@yahoo, com

HOTARAREANR.ll0
din31.10.2022

privind neasumarea responsabilitatii
coitractelor/aiordurilor-cadrupentru a € a

serviciilor pentru derularea masurilor educative,

consiliul Local al comunei SSvargin, intrunit in gedinfa ordinar5,
Avdnd in vedere:

- Referatul de aprobarenr.2309118.10.2022 al primarului Comunei Sdvarqin, prin care se propune neasumarea

responsabilitat-ii organizarii gi derularii proCedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru

achizitionarea prod-uselor ;i prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul comunei

Sdv6rgin;

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei SdvArgin, judetul Arad, nr'

231011g10.2022 privind neasumarea responsabilitatii organizarii qi derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziiionarea produselor Ei prestarea de servicii pentru derularea masurilor

educative la nivelul U'A'T' SdvArqin;

- avizLrlcomisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sdvdrqin nt.1,2 qi3

- adresa nr. 24036112.10.2022 a Consiliului Judelean Arad, inregistrata la Primdria Comunei Sdvargin cu nr'

2263113.r0.2022;

linAnd seama'de prevederile legale:

- art. 729 alin. (2), lit'd) din Ordonanla de Urgenld

modificdrile gi completdrile ulterioare;
a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu

- prevederile art.1 alin' (4) al O.G. nr.l3l2o77
al Uniunii EuroPene;

privind aprobarea participdrii Rom6niei la Programul pentru Ecoli

- prevederile Cap.l, pct.l.4 din Anexa nr. 6 la
RomAniei gi pentru stabilirea bugetului pentru

cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

- arL.7 alin. (13) din Legea nr.5312002 privind

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
JURCOANE CRISTINA MONICA

H.G. nr. 64012017 pentru aprobarea Programului pentru gcoli al

implementarea acesluia in anul gcolar 2017 - 2018, modificata si

transparenta decizionala in administralia publicd, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;

- Hot6r6rea a fost adopt4t6 de Consiliul Local al comunei SdvArgin cu respectareaprevederilor art. 139 alin' (l)

din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un nu*Ar de 11 voturi pentru, 0 ablineri ;i 0 voturi

impotrivd, din numdiul total de l1 consilieri in funclie gi 1 I consilieri prezenli la qedin{6.

in temeiul prevederilor art. l3g coraborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de Urgen!6 a Guvernului nr'

5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare

HOrAruISrE

Art.l. Se aprobd neasumarea responsabil la nivel local a procedurilor de atribuire

a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizi telor/acordurilor - cadru de prestare a

serviciilor penftu derularea masurilor educative, u Ecoli al Romaniei, pentru anii gcolari

2023-2027.
Art.2.Cuducerealaindeplinireasarcinilordinptezenla se incredin! eazd ptimatul comunei SbvArqin,

prin aparatul de specialitate.

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotSrari autoritdlilor ;i instituliilor interesate 9i

aducerea la cunostinta publicd prin afigar-a in monitorul oficial al institutiei in termenul prevazut de lege;

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL'
JURC EN CRISTINA


