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HOTĂRÂRE
privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Roseți privind implementarea Programului
pentru școli al României pentru perioada 2017-2023, respectiv neasumarea privitoare la organizarea și
derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și
prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative

Consiliul Local al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 Martie
2019,
Având în vedere:
- Adresa Consiliului Județean Călărași nr. 3308/21.02.2019 cu privire la adoptarea unor hotărâri
de asumare/neasumare a responsabilității consiliilor locale în implementarea Programului pentru școli al
României,
-Raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Roseți, înregistrat cu nr.
1627/04.03.2019 cu privire la proiectul inițiat,
-Prevederile O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli
al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,
-Prevederile 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 20172018, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările ulterioare,
-Prevederile HCL. nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință,
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat sub nr. 2280/25.03.2019,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d) alin.(6) lit.a), art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, privind
administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local
Roseti, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității Consiliului Local Roseți cu privire la
implementarea Programului pentru școli al României, respectiv neasumarea privitoare la organizarea și
derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și
prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul
comunei Roseți.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică de către secretarul comunei se va
comunica Instituţiei Prefectului, primarului şi autorităților interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Costică Râjnoveanu
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :______

Nr.15
Adoptată la Roseţi
Astăzi,28.03.2019
1

