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           HOTARAREA Nr. 15 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor și 
al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 

2022-2023 la nivelul comunei Ziduri,  județul Buzău 
 
 

 Consiliul local al comunei  Ziduri, judeţul Buzău, 
       Având în vedere: 
  - referatul de aprobare al primarului Comunei Ziduri, Judetul Buzău, 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziționarea produselor 
și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii scolari 
2021-2022 si 2022-2023 la nivelul comunei Ziduri, județul Buzău, 
înregistrată sub nr. 1534/16.03.2021; 

  - raportul compartimentului financiar contabil impozite si taxe locale 
din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ziduri, înregistrat 
cu numarul 1534 din 16.03.2021; 

- raportul de avizare emis de Comisiile de specialitate 1, inregistrat 
sub nr. 56/25.03.2021; 

-  adresa nr. 4274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzău 
înregistrată la sediul instituției noastre sub numărul.969/10.03.2021; 

- prevederile anexei nr.6 din HG 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 art. 129, alin. 2 lit.d si alin.7 lit.a din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ; 

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art 134 alin.1 lit a si art. 196 alin. 1 lit.b din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru 
achiziționarea produselor și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului 
pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivelul comunei Ziduri, 
județul Buzău 
 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
insarcinează primarul comunei, prin Compartimentul financiar contabil 
impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Ziduri, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire și se  comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.  

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Borcescu Neculai                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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