
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 78 
Din 10.12.2021

Privind aprobarea neasumării 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 în Romania pentru anii şcolari 2022-2026

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de lß. 12.2021;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, 

proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local ca 
şi raportul de specialitate prezentat de d-1 secretar Pop Aurelian;

Având în vedere art 1 alin. 4 şi alin. 5. art 3 alin. 1.1 din H.G. nr 13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, modificată şi 
completată prin Legea nr 55/2018:

în baza prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli a 
României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017-2018. modificată şi completată prin H.G. nr. 52/2019 . pct 1.1-1.6 Capitolul I 
din Anexa nr. 6 şi pct 2.1 din Cap II Anexa nr 6 ;

făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică:

în temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d şi alin. 7 lit. a pct. 1 şi art. 39 alin.l din O.U. nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă neasumarea 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 şcoli în România pentru anii şcolari 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025- 
2026.

Art. 2 Prezenta Hotărâre poate fi atacată la instanţa de Contencios Administrativ de pe 
raza judeţului Maramureş în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă.

Art. 3 Prezenta Hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Consiliului Judeţean Maramureş 
Dosar 
Afişier
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ


