
ROMANIA
JUDETUL CALARAST

COMLINA SOHATU
CONSILIUL LOCAL

privind neasurnared rcspohsabilildlii orgdnizdrii ri detuldrii procedurilor de alribuire a
conbdclelor/acordutilot-eadru penlru achizilia produselor alerenle Programului penlru lcoli

al RomAniei li a contraclelor/aco utilor cadru de prestare a serviciilor pehtru derularea,
mdsurilor educative, lo nivelul cornunei Sohalu

Consiliul Local al comunei Sohatu,judelul Calam$i, intrunit in $edintE ordinar,
Ia dara de 26.07.2019

Afind in vedete :

. Expunerea de motive nr. 3109/16.07.2019;
o Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sohatu;
. Raportul nr. 3163/19.07.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de

specialitate al primarul comunei Sohatu;
. Prevederile HCL ft. 7 /26.07 .2019 privind alegerea preledintelui de Fdinltral Consiliului

Local Sohatu, perioada iulie-septembrie 2019;
. Adresa Consiliului Judelean Caldra$i nr. 3308/2019, inregistrata la primtrria comurei

Sohatu cu nr. 3108/2019 referitoare la adoptarea unei hotiriri privind
asumarerneasumarea responsabilitdlii organizirii gi derultrrii proctdurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor ii prestarea serviciilor pentru
derularea mtrsurilor educative, la nivelul comunei Sohalu;

. Prevederile HC nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru pcoli al Romdniei in
perioada ?017-2023 $i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul
qcolar 2017-2018, modificattr li completatii prin HG nr. 52/2019;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), pct. 1,a.15,alin.)sicelealedrt.lt5,alih.t,lit.b
din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001, rey.tblicatd. cu modilcdtile si conpleldrile
ulterioare

.4rr.1. Consiliul Local al comunei Sohatu nu ili asumd responsabilitatea organiz-irii qi

derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor
aferente Programului pentru qcoli al Romaniei gi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a

serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, la nivelul comunei Sohatu
l/r.2. Primarul comunei Sohatu va asiguB aducerea la 'indeplinire a prezentei hotdr&i.
A 3. (l). Prezenta hotdr.Are se comunica Prelectului Judelului Celera$i in vederea

exercittuii controlului cu privire la legalitate qi se aduce la cunostintd publicd prin grija
secretarului Comunei Sohatu.

HOTARARE

HOTARASTE



- 
(2). Aducerca la cunoitinla publictr se face prin afigare la sediul Consiliului Local al

Comunei Sohatu, cet gi prin afigare in locurile publice frecveniare de cetileni.

PreSeditrte de
Consilier,
Burtea lonel

Contrrsemneazi,
Secretarul comunei Sohatu,

iudetulCdlAragi

,1ffw,
Nr. l0
Adoptatd la comuna
A,stezi 26.0'1.2019

Prezenta hotirere a fosl adoprati in cadrut Fdinlei ordinare a Consiliutui Local Sohatu in data de 26.07.2019
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