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HOTARAREA  Nr. 88  /  26 noiembrie 2021    

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative la nivel local    

 

Consiliul Local al  comunei  Cicârlău , întrunit în sedinta ordinara  în data de 26 noiembrie  

2021 , analizând temeiurile legale, respective prevederile: 

a) art. 15, art.120 alin. (1)  și art. 121 alin 1 sialin2  dinConstituția României, 

republicată; 

b) art. 3,4,8 si 9  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prinLegea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) dinCodul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta  decizională în 

administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 

actelor administrative ;  

f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privindCodul administrativ 

Luând act de: 

Proiectul de hotărâre s ireferatul de aprobare al Primarului comunei Cicârlău, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr  6990/2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Cicârlău, înregistrat sub nr.6991/2021 si referatul compartimentului 

juridic nr. 6992/2021;  

Având în vedere adresa Consiliului Județean Maramureș nr. 23712/15.11.2021, înregistrată la 

Primăria Comunei Cicârlău sub nr. 6904/2021, prin care solicit exprimarea punctului de vedere al Consiliului 

Local al Comunei Cicârlău cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului și 

a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local;   

Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul Consiliului Local Cicarlau ; 

Ținând cont de prevederile : Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru aprobarea Programului pentru școli al României – Anexa 6 Cap.I, pct. 1.2 și ale Ordonanței de 

Guvern nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al Uniunii Europene, 

art. 129 alin 1 si 2, lit d, art. 139 alin  1, art. 196 alin1, lit a, art. 198  din OG nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare ; 
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HOTĂRĂSTE  

Art. 1 Consiliul Local al comunei Cicârlău nu își asumă responsabilitatea organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului 

și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel 

local pentru anii scolari 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 si 2025-2026. 

Art.  2 Prezenta hotărâre se comunică: 

-   Institutiei prefectului -  Judeţul Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   

 -   Primarului Comunei Cicârlău, 

-    Consiliului Județean Maramureș,  

-   Secretarului general al comunei pentru comunicare si aducere la cunostiinta publica 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNAT  

 Viorel Aurel ARDELEAN                                     SECRETAR  GENERAL AL 

                                                                                      COMUNEI   CICARLAU   

                                                                                              Georgela POP            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 26 noiembrie  2021, cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. Consilieri prezenti  3 

Voturi pentru    13 

Voturi împotrivă 

 

 


