
 

 

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.  39 

 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor  

cadru pentru achiziția produselor aferente ,,Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”  

și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 

2022 – 2023 

 

 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data  30.06.2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 3708 din 10.05.2022 şi proiectul de hotărâre privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor  cadru 

pentru achiziția produselor aferente ,,Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023”  și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, pentru anul școlar 2022 – 2023; 

- Raportul compartimentului de resort, nr. 3709 din  10.05.2022; 

- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.2, înregistrat la nr. 32 din 29.06.2022, 

respectiv nr. 14 din 29.06.2022 din cadrul Consiliului Local Mogoșești;  

- Adresa Consiliului Județean Iași nr. 18516 din 05.05.2022 privind implementarea programului 

pentru școli al României pentru anul școlar 2022 – 2023 la nivelul județului Iași; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea ,,Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023” și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 

anul scolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;  

- H.G. 52/2021 privind 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, precum şi pentru stabilirea 

metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene; 

-  Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati între consiliile judetene și 

consiliile locale, din 30.01.2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08 februarie 

2019 formă aplicabilă la 11 februarie 2019; 

- Prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehincă legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările  și completările ulterioare; 

- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

- Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 40 din 27.05.2021 privind măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 Pentru anul școlar 2022 – 2023, Consiliul Local Mogoșești nu își asumă responsabilitatea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 

produselor aferente ,,Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,  în comuna 

Mogoșești, județul Iași. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, se va 

comunica primarului comunei,  Consiliului Județean Iași şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Iaşi pentru 

control şi legalitate. 

 

 

Dată astăzi, 30.06.2022 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

 

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate 

 Secretar general, 

  Mariana Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară  din  30.06.2022 cu un număr de _15_ voturi “pentru”; _0_ voturi” împotriva”; 

_0_ voturi”abțineri”cu participarea a _15_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 

 

 

 



 
 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 39/30.06.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 simplă  

 absolută  

 calificată 

30.06.2022   

2  Comunicarea către primar 11.07.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 11.07.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 11.07.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

11.07.2022   
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