
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA COȘNA 
CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE 
privind aprobarea neasumării responsabilității de către Comuna Coșna a organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

Consiliul Local al comunei Coșna, județul Suceava;
Analizând adresa nr.4067 din 12.02.2020 a Consiliului Județean Suceava și referatul de 

aprobare nr.1187 din 21.02.2020 al primarului comunei Coșna, raportul de specialitate din cadrul 
compartimentului de achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Coșna, 
înregistrat sub nr.1290 din 27.02.2020;

-avizul comisiei pe domenii pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social-culturale, culte, protecție copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub 
nr.I475 din 05.03.2020;

Având în vedere prevederile:
-art.9 și pct.1.6 din anexa nr.6 la H.G. nr.640/2017 privind aprobarea Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;
-H.G.nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul școlar 2017-2018;

- art. I pct.12 și art. III din H.G. nr.52/2019 privind modificarea și completarea 
H.G.nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al Românei în perioada 2017-2023 și 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

- prevederile art.l alin.4-5, art.3 alin.l din OG nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d", alin. (7), Ut. „a", art. 139 alin(l), 196 
alin(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:
Artl.Se aprobă neasumarea responsabilității de către Comuna Coșna, județul Suceava, a 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru școli al României.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul 
comunei Coșna, prin compartimentul de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce 
la cunoștință publică persoanelor interesate și o va înainta Instituției Prefectului județul Suceava 
pentru control și legalitate, în termenul prevăzut de lege, precum și afișarea la sediul Primăriei și 
pe pagina de internet www.primafî^&M/ijQ
PREȘEDINTE DE ȘEDIT^A, CONTRASEMNEAZĂ,

Iliuță Ivan Secretarul generafâl comunei,
Mațtyffă Ivan

Coșna, 06 martie 2020
Nr.20

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu^tm nflfiîăr de 9 voturi "pentru”, 0 "abțineri”, 0 ” împotrivă” din 
numărul de 9 consilieri prezenți la ședința ordinară din 06.03.2020, din total de 9 consilieri în funcție.

Artl.Se

