
 

                                                                                                                                                         
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                               
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ  

 
                                                                             Hotararea  

Nr.173 din 17.12.2021 
 

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor- cadru  de 

prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul UAT Tăuții Măgherăuș, pentru următorii 4 ani 
școlari. 

 
Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 17.12.2021 

Avand in vedere: 
-adresa nr. 23712 din 15.11.2021 a Consiliului Judetean Maramures inregistrata la sediul Primariei orașului Tăuții 

Măgherăuș sub nr. 14484 din 17.11.2021; 
-prevederile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-Ordonanța de guvern nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, 
-referatul de aprobare al primarului, 
-faptul ca in prezent Consiliul Judetean Maramures are in derulare proceduri de achizitie aferente Programului 

pentru scoli; 
- Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 4 lit c, din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1.Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor- cadru  
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul UAT  Tăuții Măgherăuș, pentru următorii 4 ani 
școlari, respectiv 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 și 2025-2026. 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentului proiect de hotarare se incredinteaza  Primarul Orașului Tăuții 
Măgherăuș  prin Serviciul Financiar-Contabil.   

Art.3. Prezentul proiect de  hotărâre se comunică la: 
 -Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; 
 -Primarul orașului ; 
 -Consiliul Judetean Maramures; 
 -Serviciul Financiar Contabil; 
 - Se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primăriei   
     
 
 
                                                                  Președinte de ședință, 
                                                                   Gaie Nicolae - Marin 
       
 

 
                              Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                   Bîndilă Călin-Ioan                                                                   
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                         
Au fost prezenti 14 consilieri din 14 în functie 
Adoptata cu 14 voturi pentru 
Nr.173 din 17.12.2021   
 


