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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEŞTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru 
organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului 

pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 
 
 

Consiliul local al comunei Puieşti  , judeţul Buzău ;  
Având în vedere :  

-referatul Primarului comunei Puiești de iniţiere a proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.69/2021; 

-raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al comunei 
nr.70/2021; 

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puiești 
anexate la hotărâre; 

-adresa nr.4274/10.03.2021 a Consiliului Judeţean Buzău înregistrată la 
Primăria comunei Puiești la nr.1391/11.03.2021; 

-prevederile art.1, alin.(4),(5) din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările 
și completările ulterioare 
 -prevederile anexei nr.6 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 cu modificările și completările 
ulterioare  
 -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată (R2) , cu modificările și completările 
ulterioare;  

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. ”d” ,alin. (7) lit.”a” și art. 139, alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității UAT Comuna Puiești, pentru 
organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii 
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școlari 2021-2022 și 2022-2023, urmând ca aceste atribuții să fie derulate pentru 
UAT Comuna Puiești prin intermediul Consiliului Județean Buzău.  

  Art.2. Secretarul general al comunei Puiești, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
INIȚIATOR,                               
PRIMAR, 
RODICA BÂRLĂ 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,                                
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                               VALI VOICU 
 
 

 
                                           

                                                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.13 PUIEȘTI-BUZĂU ,11.03.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  din 
data de ________  cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) (majoritate simplă) din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de - voturi ”pentru” , -”abțineri”  și - voturi 
”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și -consilieri prezenți la ședință. 
 
 

 


