
 

                                                    R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

 

H O T A R A R E A  nr. 20 / 2019 

 

 

privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a 

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

educative la nivel local 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Adresa Consiliului Judetean Maramures nr.2491/21.03.2019 cu privire la participarea 

Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene si ca autoritatile competente 

pentru aplicarea programului sunt Consiliul Judetean sau Consiliul Local. 

- Expunerea de motive prezentata de Primarul orasului Seini prin care se solicita asumarea 

responsabilitatii pentru derularea programului. 

- Proiectul de hotarare ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

          In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

          In conformitate cu prevederile Anexei 6, Cap.I, pct.1, 2, pct.1, 5 din H.G.640/2017 

pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei  in perioada 2017-2023 cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

  In baza art. 36 al.1, al.2, lit.d, al.6 lit.a,pct.1, art.45, al.1 si art.115, al.1, lit.b din Legea 

nr.215/2001  a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;    

 

 

H O T A R A S T E 

 

 

Art. 1 - Se aproba asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 

atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente 

programului si a contractelor/ acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative la nivel local. 



 

 

Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

Primarul orasului Seini. 

 

    Art. 3  – Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- Consiliului Judetean Maramures; 

- Primarului orasului Seini; 

- Liceului Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde’’, Seini; 

- Compartimentului achizitii publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site-ul primariei. 

           

     Seini la 28.03.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

       Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza,                                                              

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                                 Bud Ioan 

 
 


