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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

 privind  
neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, a organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 
produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în 
perioada 2017 – 2023 

 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău ;  
Având în vedere :  
 
 -expunerea de motive a Primarului comunei Rușețu, județul Buzău înregistrată la 
nr.1277/18.03.2019;  
 -raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1313/19.03.2019;  
 -avizul  Comisiei de specialitate a Consiliului local;  
 -adresa nr. 2648 din 19.02.2019 a Consiliului Județean Buzău;  
 -prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al 
Romaniei în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul scolar 2017-2018 modificată și completată prin H.G. nr. 52/2019. 
 -prevederile art.I, pct.12, alin.(6) , prevederile pct.1.4 din cap.I al anexei nr.6 
coroborat cu prevederile art.III din HG nr.52/2019 privind modificarea și completarea 
H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei în perioada 
2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul scolar 
2017-2018,  
 -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată (R2) , cu modificările și completările 
ulterioare;  

  -prevederile art. 36 alin. (2) lit.”d, alin.(6), lit.”a”, punctul 16 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  
  În temeiul art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  

 
 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
  Art.1.- Se aprobă neasumarea responsabilității UAT comuna Rușețu, județul 

Buzău, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în 
perioada 2017 – 2023, urmând ca aceste atribuții să fie derulate pentru UAT comuna 
Rușețu prin intermediul Consiliului Județean Buzău.  
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  Art.2.-  Secretarul comunei Rușețu, judeţul Buzău, va comunica prezenta 

hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
  INIȚIATOR,    AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
              PRIMAR,                                                    SECRETAR, 
  Florin Snae                                       Gabriel Dinu   
   
                  
 
 
 
 


