
ROMAN-IA
JUDtrTUL GALATI

CONSILruL LOCAL AL CON{IJNEI
TTILUCE$TI

HoTARARE Nr. 46 n'
Din 25.04.2019

privind: neasumarea responsabilitElii organizirii si derulirii procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor pentru achizilra produselor qi a contractelor/acordurilor de
prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, aferente Programului pentru

Scoli al Romaniei.

Nr. de inregistrare - 3473
Data depunerii proiectului de ho6rire : 15.04.2019

Consiliul Local al comunei 'fulucegti, judetul Galali, intrunit in gedin{5 ordinard in

data de 25.04.2019 conform dispozitriei de convocare nr.91176.04.2A19;

Avdnd in vedere Expunerea de motive prezentati de primarul comunei Tulucegti

gi inregistrati sub nr. 3474115.04.2018;

Av6nd in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primanrlui inregistrat sub nr. 3581/76.04'2019;

Avind in vedere avizul conrisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al

comunei Tuluceqti, judetul Cralali inregistrat sub nr. 3878125-04.2019;

Avand in vedere prevederile afi.4 alin.(3) si (a) si ale anexei nr. 6 din H.G. nr.

64012017 pentru aprobarea Programului pentru lcoli al Rominiei in perioada 2017 - 2023

qi pentru rtuUltlt"u bugetului pt"O-u implementarea acestuia in anul qcolar 2017 - 2018,

cu modificarile si completarile ulterioare'

Avand in vedeie aclresa Consiliului Judetean Galati nr.2219115.02.2019, prin care

se solicita punerea 11 aplicare a prevederilor H.G. 64012Afi si incadrarea in termenele

prevazute in actul normativ.
Avand in vedere preveclerile art. 36 al. 1 si 9 din Legea nr' 2I5/2.OA1 privind

administralia publicd locaie, repubhcatd, cu modific6rile 9i completirile ultgnoare;*"*^ 
i" tii^ii"*aerilor ai. 4s al.1 din Legea nr. 2!512001 privind administr{ia

publ ic6 locali, republicat[, ou mocli fi cirile gi completirile ulterioare ;

HOTARA$TE

fut. I Consiliul local al comunei Tuluceqti nu isi asuma responsabilitatea

organiz1riigi deruHrii procedurikrr de afiibuire a contractelor/acordurilor pentru achiz4ia

produselor gi a contiaotelor/acordurilor de plestare a serviciilor pentru derularea



mdsurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei, deoarece la nivelul
UAT Comuna Tuluceqti nu exista producatori locali de fructe, legume, procesare a
laptelui precum si a produselor de panificatie

Art. 2 Primarul comunei va aduce la indeplinire prezenta hotir6re, iar secretarul
comunei va comunica gi transmite prevederile prezentei hotirdri factorilor qi instituliilor
interesate, precum qi krstituliei Prefectului in vederea efectuirii controlului de legalitate.

PRE$EDINTE DE $EDINT'A
Neghind Constantin

Contras emn eazd secr etar,
Sandu Dan


