
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.38 

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor 

– cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/ acordurilor – cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Municipiului Mangalia 

  

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 01.03.2022, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.33/10.02.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia, conform procesului verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.9409/10.02.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R8941/11.02.2022; 

• Adresa Consiliului Județean Constanța nr.4575/01.02.2022, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului 

Mangalia sub nr. 8941/08.02.2022; 

• Prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 

și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Potrivit Anexei 6, Cap. I, pc. 1.4 din H.G. nr.640/2017 - ”Pentru o bună aplicare a Programului pentru școli 

al României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului 

sau municipiului București, după caz, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, 

colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

municipiului București, după caz, și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării 

bugetului cu această destinație de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente 

programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel 

județean și/sau local; 

• Prevederile O.G. nr.13/2017privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrei din cadrul Consiliului Local 

al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiile art.129 alin.(2), lit.d) coroborat cu  alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3)  lit.a), art.196 alin.(1) 

lit. a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și comple-

tările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ 

acordurilor/ cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/ acordurilor – cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Mangalia. 

 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
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