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H O T Ă R Â R E   

 
privind neasumarea responsabilit ății  organiz ării și derul ării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acorduri cadru pentru achizi ționarea produselor aferente Programului pentru școli în 
România la nivelul comunei Ceica. 

 
                                  Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.31 din 21.05.2021, însoţit de referatul de aprobare 

nr.89 din 21.05.2021  al primarului  Comunei Ceica ,Raportul de specialitate nr.95 din 21.05.2021 al 
compartimentului achiziții publice ,          

                            Văzând raportul de avizare  al comisiei de specialitate programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi 
amenajarea teritoriului,din cadrul Consiliului local al comunei Ceica, ,precum și prevederile Codului Civil, 

             Ținând cont de adresa nr.10503/07.05.2021 a Consiliului Județean Bihor ,prin care solicită o 
hotărâre de consiliu privind asumarea/neasumarea responsabilității  organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acorduri cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli 
în România la nivelul comunei Ceica. 
             În baza HG nr.52/2019 privind modificarea și completarea HG nr.640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru școli în România în perioada 2017-2023, 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata în anul  2010 
   În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 7, lit. a, art.136,alin.1,art.196,alin. 1, lit. A) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ,  
              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilității comunei CEICA, a 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 școli al României în perioada 2017 – 2023, urmând ca aceste atribuții să fie derulate 
pentru comuna CEICA  prin intermediul Consiliului Județean Bihor. 
         Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor, 
 - Primarului Comunei Ceica, 
 - Birou  financiar-contabil, 
            -Consiliul Judeţean Bihor, 
. 

Preşedinte de şedin ţă,               Contrasemneaz ă 
Secretar general,  

     Corb Florin                                                         Dorel Octavian Goldea  
         

Nr.43  din 28  mai  2021                                                                Consilieri Tot al  – 13, 
                                                                                                    Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                              Hotărâre adoptat ă cu: 11 voturi pentru și 2 împotriv ă 


