
 
 

HOTARAREA NR. 3 
din 15.01.2021 

Privind aprobarea neasumării responsabilităţii de către UAT Comuna  Sincai a organizării şi    derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a    contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Şcoli al României 

 
Consiliul Local al Comunei Sincai , Judeţul Mures, întrunit în şedinţa ordinară  

Având în vedere :  

     - adresa   nr.34161/16.12.2020   a   Consiliului   JudeŢean   Mures   -   Direcţia   Juridica   si   Administratie     

Publica   si   Cancelarie,   ; 

     - referatul de aprobare   intocmit de primarul  Comunei  Sincai ,    

     - raportul compartimentului de specialitate al   primarul  Comunei  Sincai ,          

     - prevederile art.9 şi pct.1.5. din anexa nr.6 la H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Şcoli 

al    României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul Şcolar    

2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;  

    - prevederile H.G. nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru Şcoli 

al    României  în  perioada  2017-2023  pentru   anul Şcolar   2017-2018, precum   şi  modificarea   şi  

completarea    Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Şcoli al României în 

perioada 2017-    2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul Şcolar 2017-2018;  

     - prevederile art.I pct.12 şi art.III din H.G. nr.52/2019 privind modificarea şi completarea H.G. nr.640/2017    

pentru aprobarea Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului    

pentru implementarea acestuia în anul Şcolar 2017-2018 

     - prevederile art.1 alin.4-5, art.3 alin.11 din O.G.  nr.13/2017 privind aprobarea participării României la    

Programul pentru Şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;  

     - luand in considerare art 7 alin 13 din  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia    

publica, republicata in 2013. 

              În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) ,alin (7), lit. a), şiale  art. 196 alin. (1)    lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

             Art.1. Se aprobă neasumării responsabilităţii de către UAT Comuna  Sincai a organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente 

Programului pentru Şcoli al României. 

           Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.  

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:  

    - Instituţiei Prefectului-Judeţul Mures – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu     

şi contencios administrativ;  - Primarului Comunei Sincai, - Consiliului Judeţean Mures;  

    - Inspectoratului Şcolar Judeţean Mures; - La dosarul şedinţei;  

    - Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet  

    www.primariasincai .ro.     www.primariasincai .ro.  

                                                                    Președinte de ședință , 

                                                                                                         BALAZS LEVENTE 
Contrasemneaza 

Secretra general al Comunei delegat 

ONAC DAN CRISTIAN 
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