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                                                                        H O T Ă R Â R E
privind  neasumarea  responsabilită ii  organizării   i  derulării  procedurilor  de  atribuire  ații organizării  și derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor  –cadru  pentru  achizi ionarea  produselor  aferente  Programului  pentruții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
coli al României i al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulareași derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a

măsurilor educative la nivelul comunei Chi lazși derulării procedurilor de atribuire a

               Având în vedere:
               -Referatul de aprobare nr.2.288 din 10 mai 2021 al primarului comunei;
               -Raportul compartimentului de resort nr.2.289 din 10 mai 2021;
               -Avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
              inând seama de prevederile :Ținând seama de prevederile :
              -art.1 alin.(4) din  Ordonan a Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participăriiții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
României la Programul  pentru coli al Uniunii Europene;și derulării procedurilor de atribuire a
              -art.18 alin.(6) i pct.1.4 din cap.I al Anexei nr.6 din Hotărârea Guvernului nr.640/2017și derulării procedurilor de atribuire a
pentru  aprobarea   Programului  pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023  i  pentruși derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
stabilirea bugetului  pentru implementarea acestuia în anul colar 2017-2018,cu modificările iși derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
completările ulterioare;
              În temeiul dispozi iilor art. 129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit.a),art.139 alin.(1) i ale art. 196ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
              Consiliul local al comunei Chi laz și derulării procedurilor de atribuire a

H O T Ă R Ă  T E:Ș T E:

           Art.1.- Se aprobă neasumarea responsabilită ii organizării i derulării procedurilor deții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ionarea produselor aferente Programuluiții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
pentru  coli  al  României  i  a  contractelor/acordurilor-cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentruși derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
derularea măsurilor educative,la nivelul comunei Chi laz.și derulării procedurilor de atribuire a
          Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei  se încredin ează Primarulții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
comunei Chi laz prin compartimentul achizi ii publice i urbanism .și derulării procedurilor de atribuire a ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
          Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică:
                       -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
                      - Primarului comunei i compartimentului achizi ii publice i urbanism;și derulării procedurilor de atribuire a ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a
                      - Consiliului jude ean Bihor.ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a

                             
                  Pre edinte de edin ă,și derulării procedurilor de atribuire a și derulării procedurilor de atribuire a ții organizării  și derulării procedurilor de atribuire a
                    Ioan Marinel Chi                                                                        Contrasemnează,și derulării procedurilor de atribuire a
                                                                                                                                 Secretar,
                                                                                                                             Ioan Tiriteu
Nr. 28 din 21 mai 2021.




