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H O T Ă R Â R E A  nr. 43 / 2019 

 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Seini nr.20/2019 prin care s-a aprobat asumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru 

achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României 

 

 Consiliul local al orasului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 19.08.2019 

 

 Având în vedere :  

- Faptul că în majoritatea localităților din județul Maramureș de organizarea și derularea Programului 

pentru școli al Uniunii Europene se ocupă Consiliul Județean prin organizarea procedurilor de 

atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente programului. 

- Raportul compartimentului achiziții publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini ; 

- Proiectul de hotărâre ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orașului ; 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

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

aprobarea Programului pentru școli al României  în perioada 2017-2023 cu modificările și completările 

ulterioare.  

  În baza art. 129 al.1, al.2, lit.d, al.7 lit.a  și art.196,  al.1, lit.a din OUG.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1 – Începând cu data de 19.08.2019 Hotărârea Consiliului local Seini nr.20/2019 privind 

asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor 

- cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/ acordurilor - cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local, se abrogă. 

    Art. 2  – Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județul Maramureș; 

- Consiliului Județean Maramureș; 

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

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

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

- Se publică pe Site-ul primăriei. 

           

         Seini la 19.08.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

               Sopoian Raluca                                                                       Secretar, 

                                                                                                               Bud Ioan 


