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HOTĂRÂREA NR. 37 

privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 

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

derularea măsurilor educative aferente semestrelor 1 și 2 din anul școlar 2018 – 2019, la 

nivelul comunei Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 24.04.2019 la 

care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al 

României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative aferente semestrelor 1 și 2 din anul școlar 2018 – 2019, la nivelul comunei Oțeleni; 
Având în vedere prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, modificata si completata prin 
dispozitiile H.G nr.52/2019;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 329/19 
septembrie 2018; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 330/19 
septembrie 2018; 

Având în vedere adresa nr. 32223/01.11.2018 primită de la Consiliul Județean 
Iași; 

Având în vedere adresa nr. 27856/24.09.2018 primită de la Consiliul Județean 
Iași; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.4074 din 16.04.2019; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei  pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr. 4269 din 24.04.2019; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement, din 

cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.4276 din 24.04.2019; 



În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit d) și alin. (6) lit a) pct. 16  din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru 

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

măsurilor educative aferente semestrelor 1 și 2 din anul școlar 2018 – 2019, la nivelul comunei 

Oțeleni. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

JITARU IONEL        Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

Oțeleni, 24 aprilie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


