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    HOTARAREA NR. 25 
 Din 30.03.2021 

Privitor la : - neasumarea, de cate UAT orasul Rupea  a responsabilitatii organizarii si 

derularii procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achizitia 

produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 

    Consiliul Local al orasului Rupea,  judeţul Brasov, întrunit în şedinţa ordinară in data de 

30.03.2021 

Luând în dezbatere :  

  Adresa Consiliului Judetean Brasov inregistrata la noi cu numarul 1073/16.03.2021 prin care 

ne solicita adoptarea unei hotarari de Consiliul Local cu privire la asumarea/neasumarea de cate UAT 

orasul Rupea  a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor, 

acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei in 

perioada 2017-2023 

     Raportul de aprobare  întocmit de primarul orasului Rupea, prin care propune  , 

neasumarea, de cate UAT orasul Rupea  a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului pentru 

scoli al Romaniei.in perioada 2017-2023 

Tinând cont  de prevederile Hotararii de Guvern nr. 640/2017, anexa 6 – Procedura privind 

colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene si consiliile locale, introdusa 

prin Hotararea de Guvern nr. 52/30.012019 

 În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.(4), lit.”d”, art.139, 

alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanta de Urgentă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 H O T Ă R Â S T E :             

   

  Art.1-  UAT orasul Rupea nu isi asuma responsabilitatea organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente 

programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si a contractelor/ acordurilor cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel judetean si/sau local aferente 

aceluiasi program.  

. Art. 2- Prezenta hotarare se inainteaza Consiliului Judetean Brasov  

  

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

ANTAL MARIA                                                                      Secretar General U.A.T.  

          jr. Ioana Madalina Roman     

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

1ex. Consiliul Judetean Brasov  

P Î A 

15   15  14 1 - 
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