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

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai 

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 

mai 2021, 

Având în vedere:  

- Proiectul de hotărâre nr.25/P.H./21 mai 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai, prin care propune neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării  procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi al contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui 

Mihai,  

- avizul de Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr. 13/27 mai 2021, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 3238/21 mai 2021 şi 

Raportul de specialitate al Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai, nr.3245/21 mai 2021, 

- adresa Consiliului Judeţean Bihor, nr. 3251/2021, înregistrată sub nr.854/2021, 

- prevederile art.18 alin. (6) şi ale pct. 1.4 din cap. I al Anexei nr.6 la H.G. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În baza art. 129 alin.(2) lit. d, alin. (7) lit. p, art.139 alin. (1) şi art. 196 alin.(1), lit. a 

din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării  procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru 

şcoli al României şi al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, la nivelul Oraşului Valea lui Mihai. 

 
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate.  
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Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 Consiliul Judeţean Bihor  

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Orașului Valea lui Mihai,  

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.valealuimihai.ro,  

 la dosar. 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate:                                     

               Csengeri Csongor-Antal                                   SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Todor Maria  

 

 

 

Nr.37 din 28 mai 2021   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0 voturi ÎMPOTRIVĂ    

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.37/28 mai 2021 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[ ] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
28/05/2021  

2.  Comunicarea către primar 08/06/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 08/06/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 14/06/2021  

5. Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual -  

6. 
Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, 

după caz 
14/06/2021  
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