
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea neasumirii responsabilitltii de cltre UAT Comuna Putna

a organizdrii qi derul5rii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achizifia produselor Ei a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea

misurilor educative, aferente Programului pentru Ecoli al Romflniei

Consiliwl Locul al Comunei Futna, judelul Suce ovo,
Avind tn vedere :

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Putna, judelul Suceava, D-nul Coroamd
Gheorghe nr.1727 din 24.03.2020;

- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea
teritoriului nr.1129 din 24.03.2020 ;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald, buget, finanle,
administrarea domeniului public qi privatagriculturd, gospoddrire comunald, protectiamediului,
servicii, cometJ, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 1743 din24.03.2020 ;
- adresa nr.406712020 emisd de Consiliul Judelean Suceava, referitor la adoptarea unei hotdr6ri

privind asumarea/neasumarea responsabilitalii consiliilor locale in implementarea programului pentru
Ecoli al RomAniei;

- prevederile art.9 Ei 18 qi pct.1.5. din anexa nr.6 la H.G. nr.64012017 pentru aprobarea
Programului pentru ;coli al Romdniei in perioada 2017-2023 ;i pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul qcolar 2017-2018, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile art.1 alin.(4 - 5), art.3 alin.(l), din O.G. nr.1312017 privind aprobarea parliciparii
RomAniei Ia Programul pentru qcoli al Uniunii Europene, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul prevederilor ar1.139 alin (1) qi celor ale art.196 alin.(1) lit. "a" din Ordonana{a de
Urgenld nr. 5712019 privind Codul administrative, cu completdrile ulterioare,

HOTAna$TE:

Art.l. Se aprobd neasumarea responsabilitAlii de cdtre UAT Comuna Putna a organizdrii qi
derulSrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor Ei a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, aferente
Programului pentru Ecoli al RomAniei.

Art.2. Prezenta hotirAre poate fr atacatd la instanla de contencios administrativ competentd.
Art.3. Prezenta hotdrdre se comunic[ Instituliei Prefectului - Judelul Suceava - Serviciul

controlul legalitalii, aplicdrii actelor cu caracter reparatoriu qi contencios administrativ, primarului
comunei Putna, Consiliului Judelean Suceava, Inspectoratului $colar Judelean Suceava gi se aduce la
cunoEtinla public[ prin afiEarea la sediul primiriei, precum qi pe pagina de internet
www.comunaputna.ro.
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