
 
 

 

                                                             HOTĂRÂREA nr.__7___ 

                                                        Din 25.02.2021 

           

privind:  neasumarea  de către comuna Liești, județul Galați, pentru anul școlar 

2021-2022,  a responsabilităţii 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 în perioada 2017 – 2023  

 

________________________________________________________________ 

Initiator: BOT IULIAN – primar al comunei Liesti, jud.Galati 

Numar de inregistrare si data depunerii :                           /  18.02.2021 

  

Consiliul local al comunei Liesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 
data de  25.02.2021; 
  

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al domnul BOT IULIAN, primar al comunei Liesti 

inregistrata la nr. 1774/18.02.2021; 
  

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Liesti, inregistrat la nr. 1775/18.02.2021; 

 
-Adresa nr. 2010/11.02.2021 a Consiliului județului Galați, înregistrată la 

Primaria comunei Liești sub nr. 494/S/15.02.2021; 
  

Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local 
al comunei Liești; 
 

             Având in vedere Procedura privind colaborarea şi distribuirea de 

responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale cap. I - Dispoziţii generale 

şi responsabilităţi pct.1.6 din anexa nr. 6 la Hotărârea 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; 

           Având in vedere In temeiul  art.129, alin. (1) și alin.(7), lit. “s” alin.1 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrative,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 In temeiul  art. 196 alin.(1),lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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    H O T A R A S T E: 

 

Art.1.  Se aproba neasumarea de către comuna Liești, județul Galați a 
responsabilităţii 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 în perioada 2017 – 2023.               
  
Art.2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in 

vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, Consiliului  Județului Galați si 

se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei. 

 

    

                                                                      

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           Contrasemnează, 

   BUJOR CORNEL                                                                                                

                                                                                            Secretarul General al Comunei 

..........................................                                                      AVĂDANEI VASILE 

 

                                                                                             .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


