ROMANIA
CoNSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax :0232-32!.5100 cod postal 707450

HorAnAne

Nr.28

privind neasumarea responsabilitd[ii organizdrii gi deruldrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor gi a
contractelor/ac;ordurilor - cadru de prestare a seryiciilor pentru derularea mdsurilor
educative, af'erente Programului pentru qcoli de cdtre consiliul local al comunei
Sinegti, jude{ul lagi
Consiliul loca I al comunei Sinegti, judetul lagi,
Analizand:

- proiectul de hotararer nr.1174127.02.2019;
- expunerea de motive a primarului comunei Sinegti nr.1175127.02.2019;
Vdzand gi:

-fdresa Consiliului Judetean lagi nr.5746125,02.2019 inreg;istratd la Primdria comunei Sinegti sub nr.1146126.02.2019;
-Avizele favorabile aler Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
ln conformitate cu orevederile:
- art, pct. 1.4 din cap, I al anexei nr.6 din Hotararea Guvernului RomAniei nr.64012017 pentru aprobarea Programului
pentru gcoli al Rom6niei in perioada 2017 -2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
glolar2017 -2018 modificatd qi completatd prin Hotararea Guvernului Romdniei nr.5212019;

lnbaza atributiilor prevdzute de 36 alin. (2), lit. d), cu trimitere la alin. (6), lit. a), pct.14 giin temeiulart.45
alin (1)coroborat cu ad.115 alin.(l) lit. ,,b" din Legea administra!iei publice locale nr.215l2001 , republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

-

Neasumarea responsabilitdti organizdrii gi deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
cldru pentru achizitia produselor gi a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor
educative, aferente Programului pentru gcoli.

Art. 1,

Art. 2. - Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotarare:
-primarului comunei -spre gtiinld;
- responsabilului cu probleme de cadastru, urbanism 9i amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
flrimarului comunei Sinegti, spre gtiinta gi conformare;
-in termen de 5 zile rle la adoptare, Consiliului Judetean lasi, spre stiinta;
p -lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii;
-responsabilului cu pragina de internet a primdriei locale.
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Adoptatd azi 28 februarie 2019.
PRESEDINTE DE SEDINTA.
Consilier,

Prisac

Contrasemnat conform art.47
din Legea nr.215/2OO1
SECRETAR,

Jr.Nancy Loghin
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