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JUDETUL BUZAU 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 
 

P R O I E C T    D E    H O T A R A R E  nr. 7 
 

Privind   neasumarea  responsabilitatii  Unitatii administrativ 

teritoriale - comuna Podgoria   a organizarii si derularii  procedurilor de 
atribuire a  contractelor / acordurilor – cadru  pentru achizitia  

produselor, precum si a contractelor / acordurilor  - cadru  de prestare a 
serviciilor  pentru derularea  masurilor  educative, aferente Programului 
pentru scoli al Romaniei  in perioada 2017-2023 

 

 Consiliul local al comunei Podgoria, intrunit in sedinta ordinara pe 

luna FEBRUARIE  in data  de 28.02.2019; 
 
 Avand in vedere: 

-expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria, înregistrată sub 
nr…..din……………; 

-raportul Compartimentului de resort din cadrul Aparatului de 

specialitate  al Primarului Comunei Podgoria,  înregistrat sub nr. …/……; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate   ale Consiliului Local 

inregistrate sub nr…./..…;  
-adresa nr. 2648/19.02.2019 a Secretarului Judetului Buzau ; 
-prevederile  H.G. nr.  640/2017 privind  aprobarea Programului  pentru 

scoli al Romaniei   in perioada 2017-2023  si pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, modificata si 
completata ulterior prin  HG nr. 52/2019; 

- prevederile art. 36 alin.(6) lit. “a”  pct. 1-2 si alin. (9) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
  

 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  si art. 115  alin.(1) lit.b) si alin.(3)  
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

 



H O T A R A S T E : 
 

  Art.1.    Se  stabileste neasumarea  Unitatii administrativ teritoriale - 
comuna Podgoria   a organizarii si derularii  procedurilor de atribuire a  

contractelor / acordurilor – cadru  pentru achizitia  produselor, precum si a 
contractelor / acordurilor  - cadru  de prestare a serviciilor  pentru derularea  
masurilor  educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei  in 

perioada 2017-2023, urmand ca aceste atributii sa fie derulate  pentru 
Unitatea administrativ teritoriala - comuna Podgoria prin intermediul 
Consiliului Judetean Buzau. 

 
         Art.2. Secretarul comunei  Podgoria  va comunica în  condițiile și 

termenele prevăzute de lege,  prezenta hotarare: 
-Institutiei Prefectului ,Judetul Buzau ; 

 -Consiliului Judetean Buzau ; 

-Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau . 
 

Initiator, 
Primar, 

 

Prof. Chiru Marius Viorel 
 

 

                                                                                      Avizat de legalitate,  
(cf. art. 117 lit „a” din  Legea nr. 215/2001R) 

                                                                                        Secretar,  
 

                                                                                          Rapeanu Violeta  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Proiect de hotarare nr. 7/22.02.2019 

 
 
 


