
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                         HOTARAREA Nr.   40  . 

Din 15 decembrie 2020 
     Privind: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului 
pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila 
 

 Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 15 
decembrie 2020;  

Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 
Vazând adresa cu nr. 24868 din 9 decembrie 2020 a Consiliului Județean Braila, 

înregistrată la Primăria Comunei Ulmu sub nr. 5829 din 11 decembrie 2020, privind necesitatea 
adoptarii unei hotarari pentru neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului 
pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila;  

Având în vedere prevederile HG 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, modificată și completată prin dispozițiile HG nr. 52/2019;  

Ținând seama de prevederile art. I, pct. 12 alin(6) prevederile pct. 1.4. din cap. I al anexei 6 
coroborat cu prevederile art. III din HG nr. 52/2019 privind modificarea și completarea HG 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;  

In baza raportului de avizare al comisilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b), alin. 4, lit. (d), alin. 7, lit. (n), art. 139, alin. 1  precum si 
ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 198, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E: 
 

Art. 1 – Se aproba neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor 
de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziționarea produselor aferente 
Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Ulmu, judet Braila 

Art.  2 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa la 
cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, precum 
şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro 

 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
                                                                                   CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 15 decembrie  2020, cu un numar de____voturi 
„pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri in functie si ____ 
consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 


