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PROIECT HOTĂRÂREA NR.17 
din data de 14 martie 2021 

 
privind  neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureș 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 Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 

 Având în vedere: 
-adresa Consiliului Județean Arad - Direcția Economică – Serviciul venituri, înregistrată la Primăria Comunei 
Vărădia de Mureş sub nr.808/10.03.2021; 
- referatul de aprobare a d-nei Miculiț Crina primar al Comunei Vărădia de Mureș, privind neasumarea 
responsabilității 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; 
- raportul compartimentului de specialitate întocmit de secretarul general, cu responsabilități de achiziții 
publice în cadrul Primăriei Comunei Vărădia de Mureș; 
- prevederile art.9 și pct.1.4-1.6. din anexa nr.6 la H.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile 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 României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018; 
- prevederile art.1 alin.4-5, art.3 alin.11 din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 
consilieri în funcție, ___ prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de ___ voturi « pentru », 0 voturi 
« impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 
majoritatea simplă; 

In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 
H O T Ă R Ă S T E 

 
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Vărădia de Mureş 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, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:  
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad;  
-Primarului Comunei Vărădia de Mureş; 
-Consiliului Judeţean Arad; 
-Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; 

INITIATOR, 
Primar, 

Miculit Crina
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