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H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea  neasumării responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente programului  
pentru anul școlar 2018-2019 

 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară: 
         Având în vedere : 
 - adresa nr. 2.648/19.02.2019 a Consiliului Județean, înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău la nr. 20.509/20.02.2019. 
  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 102/CLM/19.03.2019, prin care se propune aprobarea neasumării 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / 
acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 
programului pentru anul școlar 2018-2019. 
         - raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 32.479/19.03.2019. 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicată,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1. - Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente programului pentru anul școlar 2018-
2019.     

 



 

 

 
Art.2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 martie 2019 
Nr. 59 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 27 martie 2019 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 1 abţinere, şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 

 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- P R I M A R - 
       Nr. 102/CLM/19.03.2019 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru 
pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru 

anul școlar 2018-2019 
 

Avand in vedere prevederile: 

- art.I, pct.12, alin. 6 din H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si 

completarea H.G. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al 

Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 “ Consiliile judetene si 

consiliile locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile inante de 

demararea Programului, conform procedurii privind colaborarea si distribuirea 

de responsabilitati intre consiliile judetene si consiliile locale , prevazute in 

anexa nr. 6”; 

- pct. 1.4 din cap.I al anexei nr. 6, coroborat cu prevederile art. III din H.G. 

nr. 52/2019, pentru anul scolar 2018-2019 conform careia in termen de 15 zile 

lucratoare de la data intrarii in vigoare a hotararii, consiliile locale vor adopta 

hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 

produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative aferente programului; 

- adresa nr. 2648/19.02.2019 a Consiliului Judetean Buzau, inregistrata 

sub nr. 20509/20.02.2019 ; 

  Este necesara adoptarea unei hotarari privind asumarea/neasumarea 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative aferente programului. 

 In acest sens, tinand cont de activitatea complexa la nivelul Serviciului 

Investitii, Achizitii Publice, de personalul insuficient din cadrul Primariei Buzau, 

precum si de faptul ca procedurile aferente acestui program s-au derulat până 

acum la Consiliul Judetean Buzau, care deține baza de date a unităților de  

învățământ beneficiare ale programului, în prezent având chiar  in derulare 



 

 

procedura de achizitie a produselor de panificatie aferente programului pentru 

scoli, propunem neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 

produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative aferente programului. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de                

de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice 

Nr. 32.479/19.03.2019. 
 

 
RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității 
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru 

pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru 

anul școlar 2018-2019 
 

 
 

Avand in vedere prevederile: 

- art.I, pct.12, alin. 6 din H.G. nr. 52/2019 privind modificarea si 

completarea H.G. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru scoli al 

Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 “ Consiliile judetene si 

consiliile locale colaboreaza si isi distribuie responsabilitatile inante de 

demararea Programului, conform procedurii privind colaborarea si distribuirea 

de responsabilitati intre consiliile judetene si consiliile locale , prevazute in 

anexa nr. 6”; 

- pct. 1.4 din cap.I al anexei nr. 6, coroborat cu prevederile art. III din H.G. 

nr. 52/2019, pentru anul scolar 2018-2019 conform careia in termen de 15 zile 

lucratoare de la data intrarii in vigoare a hotararii, consiliile locale vor adopta 

hotarari privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 

produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative aferente programului; 

- adresa nr. 2648/19.02.2019 a Consiliului Judetean Buzau, inregistrata 

sub nr. 20509/20.02.2019 ; 

  Este necesara adoptarea unei hotarari privind asumarea/neasumarea 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

masurilor educative aferente programului. 

 In acest sens, tinand cont de activitatea complexa la nivelul Serviciului 

Investitii, Achizitii Publice, de personalul insuficient din cadrul Primariei Buzau, 

precum si de faptul ca procedurile aferente acestui program s-au derulat până 

acum la Consiliul Judetean Buzau, care deține baza de date a unităților de  

învățământ beneficiare ale programului, în prezent având chiar  in derulare 



 

 

procedura de achizitie a produselor de panificatie aferente programului pentru 

scoli, propunem neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 

produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea masurilor educative aferente programului. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 

 
 

Şef Serviciu Investiţii, Achizitii Publice 
Aurelia Turcoman 

 


