
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA LETCALYI
CONSILIUL LOCAL

Telefon (004) 0232 - 296.770,Telefon/Fax;(004) 0232 - 296.770; Codfiscal 4540488;CodpoStal 707280 Email: primaria.letcani@yahoo.ro

" Hotirf,rea nr. 39 12019
privind asumarea responsabilitatii organizarli si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor /acordurilor cadru pentru achrzitia procedurilor aferente.Programului pentru scoli al Romaniei

si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul
comunei Letcani, judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile

, $edinlei ordinare din data de25.04.2019,
Avdnd in vederel

Proiectul de hotlr6re privind asumarea responsabilitatii organrzarli si derularii procedurilor de

atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achtzitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al

Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative

la nivelul comunei Letcani, judetul Iasi proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in
temeiul dispoziliilor art45 alin.(6) din Legea nr.2151200I privind administraliapublic locald, republicatd.

- referatul nr.3516122.04.2019, intocmit de compartimentul pentru achizilli publice din cadrul prim[riei,
privind propunerea de asumare a rdspunderii pentru orgafiizarca Ei derularea procedurilor de atribuire a

contractelor pentru achtzi[ia produselor aferente Programului pentru qcoli pentru anul 2019-2020, in
temeiul prevederilor ut.44 din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicatS;

- Avand in vedere HCJ Iasi m.329119.09.2018 privind aplicarea Programului pentru scoli al Romaniei in
judetul Iasi incepand cu anul scolar 2018-2019;

- Adresa Consiliului Judelean Iaqi nr. 351 1/18.04 .2019;
- Contractul nr. 8534126.10.201t9 avAnd ca obiect furnizarea de produse de panificalie;
- Avand in vedere adresa nr.5746 din25.02.2019 a Consiliului Judetean Iasi;

- Avand in vedere OG nr. l3l20l7 privind aprobarea parliciparii Romaniei la Programul pentru scoli al

Uniunii Europene;
- Avand in vedere prevederile Legii nr" 5512018 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului m. 1312011

privind aprobarea parliciparii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene;

- AvAnd in vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
examinflnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: HG 64012017 pentru aprobarea

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017- 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru

implementarea acestuia in anul scolar 2019-202Q Hotararea rtr. 5212019 privind modificarea si

completarea HG nr. 64012017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-

201 8:

In temeiul art"45 alin.1 si art.l15 atin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica

locala, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare

HOTARA$TE:



Art. L. Se aproba asumarea responsabilitatii organizarli si derularii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procedurilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
pentru anul 2019-2020 si a contractelor lacordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative la nivelul comunei Lefcani, judetul lasi.

Art.Z Primarul, viceprimarul, compartimentul financiar contabil Ei ajutoare de stat gi

compartimentul pentru achizilii publice din cadrul primdriei vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotdr6ri.
Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdr6re primarului, viceprimarului,

compartimentului financiar contabil gi ajutoare de stat qi compartimentului pentru achrzilri publice din
cadrul prim5riei, Consiliului Judelean Iaqi qi Instituliei Prefectului Judelului Iagi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afigatf, la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunoqtin!5 public5.
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