
 
HOTĂRÂREA Nr.43 

din 24.03.2020 
privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a 
contractelor /acordurilor – cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea măsurilor 

educative, pentru a şti cum procedăm la implementarea Programului  pentru anul şcolar 
2020 – 2021 şi perioada următoare,  

până în anul 2023 
 
 Consiliul Local al comunei Pojorâta;  
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
înregistrat la nr.1583 din 13.03.2020; 

- Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta  - consilier superior în 
cadrul compartimentului asistență și protecție socială, înregistrat la nr.1584 din 13.03.2020;                                                                                       
- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la nr.1758/20.03.2020;  

- Raportul comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, 
activitati social culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.1759/20.03.2020 ; 

- Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 4067/12.02.2020;  
-Prevederile art.9 și pct.1.5. 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.1 alin.4-5 din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.129, alin.2), alin.7), lit.,, s”, art.136, art.139, art.140, art.196, alin.1), lit.,,a” 
din Ordonanța de  Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

  
 Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a 
contractelor /acordurilor – cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea măsurilor educative, 
pentru a şti cum procedăm la implementarea Programului  pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi 
perioada următoare, până în anul 2023. 
 Art. 2 Primarul comunei va adduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  



 Art. 3 Secretarul general al comunei Pojorâta va comunica prezenta hotărâre:  
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava;  
- Primarului comunei Pojorâta;  
- Altor autorităţi şi instituţii interesate;  
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