
 

  

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului al României şi 
al contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la 

nivelul UAT Comuna Bahna, judeţul Neamţ 
 

         Consiliul Local al comunei Bahna, judeţul Neamţ întrunit în şedinţă extraordinară  în data de 
14.08.2019; 
         Analizând adresa nr. 16555 din 06.08.2019   a Consiliului judeţean Neamţ înregistrată la Primăria 
Bahna sub nr.1731     din 07.08.2019                  ; 
         Ţinând cont de prevederile art. 1 , pct. 12 , alin. (6) precum şi de prevederile pct. 1.4 din cap. I al 
Anexei nr. 6  coroborat cu prevederile art III din HG nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea HG 
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru 
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018   ;  

          În temeiul prevederilor art.196  alin. (1),  lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

                                                         HOTĂRĂŞTE 
 
           Art. 1. Se aprobă  neasumarea responsabilităţii organizării  şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru şcoli al 
României şi al  contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative la nivelul UAT Comuna Bahna, judeţul Neamţ.    
           Art. 2.Primarul comunei   va duce la indeplinire preverile  prezentei  hotărâri  prin 
Compartimentul Serviciul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
comunei Bahna, județul Neamț; 
          Art.3 .Secretarul  comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.            
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CIOBANU SERGIU -OVIDIU   

                                             L.S 

           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 61  din  14.08.2019 
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