
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 H O T Ă R Â R E  

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziționarea produselor și 

al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative,  aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 
2022-2023, la nivelul comunei Cernătești. 

 
 

     

    Consiliul Local al comunei Cernăteşti, judeţul  Buzău, întrunit în şedinţă de 

lucru ordinară în data de 25.03.2021; 
    Având în vedere: 

   - Refetarul de aprobare a primarului comunei Cernăteşti înregistrată sub nr. 
55/19.03.2021 

- raportul biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe  

înregistrat sub nr. 56/19.03.2021; 
   -  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cernăteşti; 

   - adresa nr. 4274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzău înregistrată la 

Primăria Cernătești sub nr. 863/10.03.2021; 
   - prevederile anexei nr. 6 a 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, modificată și completată 

prin dispozițiile H.G. nr. 52/2019; 
- prevederile art.1, pct.12, alin.6, prevederile pct.1.4 din cap.I al anexei nr.6 

coroborat cu prevederile art. III din H.G. nr. 52/2019 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului 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, potrivit căruia: ,,Prin 

excepție de la prevederile pct. 1.4 din cap.I al anexei nr. 6 ,,Procedura privind 
colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile 
locale,, la Hotărârea Guvernului nr.640/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru școlar 2018-2019, perioada de timp de aplicare este de maximum 
15 zile lucrătoare de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I”, 
respectiv 08.02.2019; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d)  si alin. (7) lit. a) din OUG 

57/2019 privind codul administrativ modificarile si completarile ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative republicată, actualizată; 

 În temeiul art. 129 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) din OUG 
57/2019 privind codul administrativ modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru pentru achiziționarea 

produselor și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 



derularea măsurilor educative,  aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 

si 2022-2023, la nivelul comunei Cernătești. 
 

      Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Cernăteşti prin Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernăteşti. 
 

      Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se 

comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului 
cu privire la legalitate. 

 
 
 

            Preşedinte de şedinţă, 
                   Grigore Simion 
 

                                                                     
                                                                   Contrasemnează,  

                                                              Secretar General al Comunei 
                                                              Dumitrascu Doru-Vasile 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nr. 11/25.03.2021 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 25.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0   

,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință 
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