
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PASII 
CONSILIUL LOCAL VADU PASII 

 
 

PROIECT DE H O T Ă R  Â R E nr. 26 
pentru aprobarea neasumării responsabilității 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 anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 
 
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, județul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară: 
Având în vedere : 
-  adresa  nr.  4274/10.03.2021 a  Consiliului Județean,  înregistrată la Primăria 

comunei Vadu Pasii  la nr. 2855/10.03.2021; 
-   referatul   de aprobare al primarului   comunei Vadu Pasii,   înregistrat   sub   

numărul 
____________/_______________2021; 

- raportul de specialitate nr. ______________ întocmit de dna Nechifor Cristina, consilier 
juridic in aparatul de specialitate al primarului comunei Vadu Pasii; 
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Comunei vadu Pasii, nr. 
___________/________________2021; 

- prevederile HG 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  și completările ulterioare; 

-  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu modificările 
și completările ulterioare. 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. d) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității 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 anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. 

Art.2. Primarul comunei Vadu Pasii, prin aparatul de specialitate,   va  aduce   la  
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul general al comunei Vadu Pasii va asigura comunicarea hotărârii 
instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
 
 
           INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 

VADU PASII 
24 MARTIE 2021 



Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul 
total de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 


