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HO TAR ARE A nr. 9 
din 28.01.2021 

privind asumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii la nivel local a procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizifia produselor ~i a 
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative, aferente Programului pentru ~coli al Romaniei, 
pentru anii ~colari 2021 - 2022 ~i 2022 - 2023 

Consiliul local Sanpaul, judetul Mure~, lntrunit In ~edinta ordinara din 28.01.2021 
A vand In vedere: 
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sanpaul, 
Referatul de aprobare al primarului comunei Sanpaul, lnregistrat sub nr.370/21.01.2020 
Prevederile art.1 alin.( 4) ~i alin.(5) din O.G. nr.13/2017 privind participarea Romaniei la 

Progrtamul pentru ~coli al Uniunii Europene, 
Prevederile art.18 alin.(6) din HG nr.640/2017, precum ~i ale Capitolului 1-Dispozitii 

generate ~i responsabilitati din Anexa nr.6 - Procedura privind colaborarea ~i distribuirea de 
responsabilitati lntre consiliile juidetene ~i consiliile locale la HG nr.640/2017 pentru aprobarea 
programului pentru pentru ~coli In Romania In perioada 2017 - 2023 ~i pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia In anul 2017 - 2018, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea 
actelor normative, republicata cu modificarile ~ i completarile ulterioare, 

Prevederile art.129 alin.(l), alin.(2) lit.d) alin.(7) lit.a), alin.(14) din OUG nr.57/20 19 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul dispozitiilor art.139 alin.(l) ~i art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HO TARES TE; 

Art.1. Asumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii la nivel local a procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor ~i a 

contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, 
aferente Programului pentru ~coli al Romaniei, pentru anii ~colari 2021-2022 ~i 2022 - 2023. 

Art.2. Prezenta hotarare se comunica: domnului primar al comunei Sanpaul, Institutiei 

Prefectulu i-Judetul Mure~, Consiliului Judetean Mure~. 


