
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 40/29.06.2021 

privind  neasumarea de către UAT Helegiu a responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru 

școli al României pentru perioada 2020-2023 

  

Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta ordinara din  29.06.2021 

Ținând cont de adresa nr.11037/17.06.2021 a Consiliului județean Bacau; 

        Având în vedere prevederile: 

- Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind 

normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii 

pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in instituțiile de 

învățământ si ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si 

al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea 

de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in instituțiile de învățământ si 

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care 

cuprinde si distribuția de produse de panificație.  

-  Hotărârii nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României 

în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia,cu modificările și completările ulterioare, 

-  Art.1,alin.(4) și alin.(5),art.3 din Ordonanța nr.13/2017,privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,cu 

modificările și completările ulterioare,   

Vazand : 

- Adresa nr.11037/17.06 2021,Consiliul județean Bacauș 

- Referatul de aprobarea al primarului comu ei Helegiu nr. 4451 / 22.06.2021, 

referatul compartimentului  Dezvpltare . Achizitii publice , Investitii 

nr. 4452/22.06.2021, precum si avcizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local Helegiu nr.3/28.06.2021. 

În temeiul art.129 alin.(2), lit.d, alin.7 lit.a) 196 alin1, lit. a) din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari ulterioare   

 

HOTARASTE 

 



 Art.1.Se aproba  neasumarea de catre UAT  comuna  Helegiu  a responsabilitatii 

organizarii și derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 

pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru 

școli al României pentru perioada 2020-2023. 

Art. 2 : Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege cu: - primarul comunei Helegiu - 

Instituția Prefectului Județului Bacau; - Consiliul Județean Bacau; - se aduce la 

cunoștință publică prin afișare precum şi prin publicarea pe site-ul instituției  

 

 

Presedinte de sedinta 

Astefanoia Ionut                                            
                                                                                                                                                      

Contrasemenaza 

Secretar general  

jr.Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Adoptata  cu: 

13 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

13 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


