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COMUNA BOTIZA
CONSILIUL LOCAL

IIOTARAREA Nr.41 12021
privind neasumarea responsabilitltii organizlrii si derulirii procedurilor de atribuire a

contractelor/acrlrdurilor cadru pr:ntru achizi{ionarea produselor af'erente Programului pentru
Ecoli al Romffniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
misurilor educ:ltive aferente prolyamului,la nivelul comunei Botiz,a, Jude(ul Maramurep

Av6nd in vedere referatul de aprobarea a primarului comunei Botiza inregistarat la nr.2555 din
22.11.2021 raport.ul compartimentului de specialitate din cadrulaparatului de specialitate al primarului inregistrat
lanr.2556 din22.1l.2021giavizul favorabil al comisiilor de s;pecialitate din <ladrul Consiliului local ;

Av6nc in vedere adresa nr.23712/15.11.2019 a Consiliului Judefean Maramureg inregistratd la sediul
Primdriei Comunei Botiza sub nr. 252:.1 118.11.2021.

Avdn,l in vedere prevederile Hotdr6rii Guvernului r.ir'.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
gcoli al RomAniei lin perioada 2017-2023 gi penhu stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul gcolar
2017-2018, modifrcatd si completatd, prin Hotdrdrea Guvernulil nr.5212019.

Avand in vedere prevederile O.U.G.. nr. 13l20l7 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul
pentru scoli al uniunii Europene ;

JinAnd seama de prevederile art.41alin.(4) din Leg;ea nr.2412000 privind normele de tehnic[ legislativi
pentru elaborarea rtctelor normative, republicatS, cu modificarile qi completirile ulterioare.

Av6nd in vedere prevederile Legiinr.5212003 privirrd transparenla decizionald in administralia public[,
cu modificdrile gi r:ompletdrile ulterioare.

In temeiul prevederilor art.l29 alin.(Z) lit.d) coroborat cu alin.. (i, lit.p), art.139, alin.(l), gi art.[96,
alin.( 1) lit.a) din OUG 57 12019 privind Clodul administrativ cu mo<lificarile si completarile ulterioare:

Consiliul local al comuneri Botiza , judeful Maramureq, intrunit in sedinta ordinara in data de
26'11'2021adopti prezenta' 

norAnAnn:
Artic'olul l. Se aprobd neasumarea responsabilitrilii UAT Comuna Botiza , a organizArii gi derulSrii

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia procluselor aferente Programului pentru

$coli al Romdniei pentru urmatorii 4 ani scolari , respectiv 2022-2023,202'.J-2024,2024-2025,2025-2026 gi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestzrre a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative af'erente programului,
la nivelul comunei Botiza, judelul Mararnures, urm6nd ca aceste atribulii sI fie clerulate pentru LIAT Comuna Botiza
prin intermediul Consiliului Judelean lvlaramureq

Articolul 2. Primarul cornunei Botiza, domnul Florea Poienar va duce la irrdeplinire prevederile
prezentei hotdrdri Jrrin compartimetul d'3 specialitate.

Articgltt!,J:La data adoptarii prezentei hotarari orice alta hotarare se abroga;
Articolul 4.Prezenta hotlrAre se aduce la cunoEtinfa publicd prin afiqare qi se comunici :

- Institufia Prel'ectului - Judelul Maramureg ;
- Primarului comunei Botiztt
- Consiliului Judefean Maramureq
- Dosar seclinta .


