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PROIECT DE HOTARARE 
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; 

             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. 

 

  

 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 1617/19.03.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

          Având in vedere 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, prevederile art. 129, alin. 2, lit. d) coloborat cu alin. 7, lit. a) din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, vazând temeiul art. 1, alin. 4 din O.G. nr. 13 /2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, respectiv: 

,,(4)  Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul 

judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului.,, 

          Analizând implicațiile financiare și logistice necesare implementării 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 Sinca, 

constatăm faptul că acestea depășesc posibilitățile instituției noastre. De asemenea, se impune a se 

arăta faptul că, la nivelul Consiliului Județean există posibilități, atât financiare cât și cu privire la 

existența personalul specializat, în măsură să asigure implementarea acestui proiect la nivel 

județean.  

           Pentru cele expuse, în condițiile și motivele arătate, consider necesară și oportună 

propunerea de neasumare a 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 Sinca. 

           Tinand cont de cele sus mentionate propun adoptarea de către Consiliul Local Sinca a unei 

hotărâri in acest sens. 

 

 

BIROU FINANCIAR CONTABIL 
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REFERATUL DE APROBARE 
 
 

                Având in vedere 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 subsemnatul Barlez Victor primar al comunei Şinca, Județul Brasov supun 

atenției Consiliului Local Şinca proiectul de hotărâre privind propunerea de neasumare a 

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. 

               Analizând implicațiile financiare și logistice necesare implementării 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, constatăm faptul că acestea depășesc posibilitățile instituției noastre. 

De asemenea, se impune a se arăta faptul că, la nivelul Consiliului Județean există posibilități, atât 

financiare cât și cu privire la existența personalul specializat, în măsură să asigure implementarea 

acestui proiect la nivel județean. Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind 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. 
              Tinand cont de cele sus mentionate propun adoptarea de către Consiliul Local Sinca a 

unei hotărâri in acest sens in sedinta orduinara din luna martie 2021. 

 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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