(-UNSfLIUI, LUUAI, AL (,l(A$ULUf

$TEr

Din 3O mai 2O19

Privind asumarea responsabilitetii organizdrii ;i lerulirii procedurilor dr
atribuire a contractelor/acordurilor cadnr pentnq archizi{ia produselor gi *
contractelor /acordurilor -cadnr de prestare a
pentnr derular*r
misurilor educative previzute de Programul
al
Rominiei.
;coli
La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj
in vedere raportul de specialitate qi expune
nr. 2567 l2OI9 intocmite de intocmite de dl. Hasan
aparatul de specialitate al primarului oraqului $tei,
responsabilitafi organizdrii 9i deruld.rii p
contractelor/acordurilor cadru pentru achizilia p
/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru d
prevdzute de Programul pentru gcoli al RomAniei(fostu,l
VAzend adresa cu nr. 7385123.05.2019 de la
inregistratd la sediul Primdriei oragului $tei sub nr. 25

heorghe Iulian,

Avand

de motive, inregistrate ::
, consilier juridic ir
care propune asumarci

rilor de atribuire

uselor gi a contracteir,

larea mS.surilor educativi
prrograrn laptele gi cornuii
Consiliul Judetean BihL;r
tt

127.o5.2019.

In temeiul prevederilor HG nr. 59l2OI9 priuind modiftcarea
con'Lpletared
i nr. 64012017
aprobarea Program*u

perftnt Ecoli al

,Romdr:viei in perioada
perftru implemert,tarea acestuia tn qnul
2017-2rC
in temeiul art. 36, din.(2), lit. ,,e" , al,e art. 45 gi

Legea nr. 2I5l2OO1 al administrafiei publice locale,
gi completdrile ulterioare,

i

stabilirea bugetu,

ii
i ;,
.,

anexa nr. 15, pct. 1.1.
. 115, alin.(1), lit. ,,b" ciir
blicatd. cu modifrcdrilt

Consiliul Local al ora,sului Stei

HotAnASrB:
Art.l - Se aprobd. asumarea responsabilitd
procedurilor de atribuire a contractelon/acorduri
produselor gi a contractelor f acordurilor -cadru de

organizdrii ;i derulJLli

cadru pentru

achizit-ii

a serviciilor pent;'r

derularea md.surilor educative prevdzute de Programul
tru Ecoli al RomAnrer.
Att. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotArdrr se
incredinfeazd.primarul oraEului $tei, d-nul BALAJ G
RGHE IULIAN,
consilierul juridic al Consiliului Local qi Serviciul Ecorir
c din cadrul PrimAriei
oraqului $tei.
Art. 3 - Prezenta hotdr6re se comunicd. cu:
Institulia Prefectului jude!
Primarul oragului $tei;
Consiliul Judelean Bihor;
Consilierul juridic al Consif ului
Serviciul Economic:
Se va aduce la cunogtin!5.
blicd pri n afrgaj;
PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotirireaafostafirst

din totalul de 15 consilierif.

"(15 consilierl

