
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

HOTARAREA NR. 14 DIN 26.03.2021 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de 

servicii pentru derularea măsurilor educative 
                         la nivelul U.A.T. Comuna Şinca, Județul Brasov 
 
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 26.03.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1559/16.03.2021 a primarului comunei, precum 

şi raportul de specialitate al Biroului financiar contabil nr. 1617/19.03.2021, privind neasumarea 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 

pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la 

nivelul U.A.T. Comuna Şinca; 

 Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 

             Tinand cont de adresa emisă de Consiliul Județean Brasov, Direcția Management 

Proiecte inregistrata la Comuna Sinca sub nr.1531/2021 referitor la adoptarea unei hotărâri 

privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea programului 

pentru școli al României, de temeiul art. 1, alin. 4 din O.G. nr. 13 /2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene si luand in considerare 

dispozițiile din H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 

2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare;  

              In baza prevederilor art.129, alin. 2, lit. d) coloborat cu alin. 7, lit. a), art.136, alin.1, art. 

139. alin. 3, art. 196, alin. 1, lit. a), art. 197 și  art. 198, alin. 1 si alin. 2 din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
HOTARASTE: 

 
              Art.1 Comuna Şinca, Județul Brasov nu isi asuma responsabilitatiile in vederea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 

achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul 

U.A.T. Comuna Şinca 

             Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, conform competentelor legale. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
                      GOILA DANIEL                                 GALEA CRINA MARIA 
   Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:     
- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. Consiliul Judetean Brasov;                  


