ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 15
din 10. 03. 2021
privind : neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de
atribuire
a contractelor/acordurilor pentru achiziţia produselor şi a contractelor
/acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,
aferente Programului pentru Scoli al Romaniei.
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 1091 din 04.03.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta ordinara din data de
10.03.2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare al dlui Moraru laurentiu Gigi - primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 1092/04.03.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1093 din 04.03.
2021.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere prevederile art.4 alin.(3) si (4) si ale anexei nr. 6 din 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 modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Galati nr. 2010/11.02.2021,
inregistrata la UAT Comuna Foltesti cu nr. 755/12.02.2021 prin care se solicita
punerea in aplicare a prevederilor H.G. 640/2017 si incadrarea in termenele
prevazute in actul normativ.
Avand in vedere prevederile art.129 alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ .
În baza art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

HOTARASTE

:

Art.1. – Consiliul local al comunei Foltesti nu isi asuma responsabilitatea
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei, in
anul scolar 2021 – 2022, deoarece la nivelul UAT Comuna Foltesti nu exista
producatori locali de fructe, legume, procesare a laptelui precum si a produselor de
panificatie .
Art.2. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul
Galati, Consiliului Judetean Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului
comunei Foltesti prin afisare, iar de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei,
raspunde primarul comunei Foltesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANAILA PAUL

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

