
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                         SECRETARUL GENERAL AL  

                                              MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                          jr. Silvia-Elena Stanca 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului  

pentru anul școlar 2020-2021 

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a lunii 

februarie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4852/09.02.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4853/09.02.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Adresa nr. 2026/28.01.2021 a Consiliului Județean Dâmbovița, înregistrată la 

Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 3647/29.01.2021; 

▪ Prevederile art. 1 alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile pct. 1.4 din Anexa 6 a H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, 

cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente programului pentru anul școlar 2020-

2021.  

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarul General al 

Municipiului Târgoviște.  

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

          Red. M.L.U. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  19 februarie 2021 

Direcția Economică          X  

Birou Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

  

 

 

 

 



                                                                                           APROBAT 

                                                                             PRIMAR, 

                                                                          jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente programului  

pentru anul școlar 2020-2021 

 

Avand in vedere:  

- adresa nr. 2026/28.01.2021 a Consiliului Judetean Dambovita, inregistrata la 

Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 3647/29.01.2021  

- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare 

- H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si completarea H.G. nr. 640/2017 privind 

aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei în perioada 2017-2023 si 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anii scolari 2019-

2020 si 2020-2021  

- pct. 1.4 din cap. I al anexei nr. 6 din H.G. nr. 640/2017, conform căruia 

consiliile locale vor adopta hotarari privind asumarea/neasumarea 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative aferente programului;  

Analizând implicațiile financiare, precum și faptul că până în prezent 

Municipiul Târgoviște nu s-a ocupat de organizarea și derularea  procedurilor 

și măsurilor aferente Programului pentru  școli al Uniunii Europene, la care 

participă și România,  se propune adoptarea unei hotărâri  privind 

neasumarea  responsabilității organizării și derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative aferente programului pentru școli al României. 

  

  

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

ec.  Silviana Ecaterina Marin 

 

 

 



APROBAT  

PRIMAR, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor  

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

măsurilor educative aferente programului pentru anul școlar 2020-2021 

 

Avand in vedere prevederile:  

- art. 1  alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României 

la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările 

ulterioare 

- H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si completarea H.G. nr. 640/2017 

privind aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei în perioada 2017-

2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anii 

scolari 2019-2020 si 2020-2021  

- pct. 1.4 din cap. I al anexei nr. 6 din H.G. nr. 640/2017, conform căruia 

consiliile locale vor adopta hotarari privind asumarea/neasumarea 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative aferente programului;  

- adresa nr. 2026/28.01.2021 a Consiliului Judetean Dambovita, inregistrata la 

Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 3647/29.01.2021  

 

De la aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, conform art. 1 alin. (5) din O.G. nr. 13/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, la nivelul județului Dâmbovița, acest program s-a derulat 

prin Consiliul Județean Dâmbovița, care și-a dezvoltat infrastructura necesară bunei 

funcționări prin proceduri de lucru, personal instruit, experiență acumulată în 

colaborarea cu Inspectoratul Școlar Dâmbovița, astfel încât se propune adoptarea 

unei hotărâri privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României. 

 

  

   DIRECȚIA ECONOMICĂ                 ȘEF BIROU  CONTENCIOS-JURIDIC                               

  ec. Silviana Ecaterina Marin                                   jr. Elena Epurescu      

                


