
ROMANIA
JUDDTUL GALATI

COMUNA MOVILENI
CONSILIULLOCAL

HOTARARf,A NR.s
dia 25.02,2021

Privind: neasumarea de c;trc comuna Movileni' judeful Galati' a

responsabiliGfii org.riznrii li deruHrii procedu.ilor de ntribuire a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizifia produselor 9i a

cootractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru dcrularea

mnsurilor educative, aferentc Prograntrlui pentru tcoli al Romaniei ln

perioada 201? 202J

tnitiarorul , Volse Ma.ian , Primarul comunei Movileni, .juderul Galati'

validat prin lncheierea civila din I5 I0.2020 a Judecatoriei Tecuci;

Prc:ecr de hoL€idre inreg'"haI ld 1r'2 r04i 2.02f!2:
c"*i-n'r Lo"ut "t ""-'nei 

Movileni, iudetul Gslati, intrunii in
sedinta ordinara in dlta d e 25 02.2027\

Avand in vedere Refemiul de aprobar€ al iniliatorului itregisiata la

t.2103112.02.20211
Avand in vedere Rapor'tul de speciaLitate aL Compartinentului de reson

din cadrul aparatului di speclalitate al Primarulxi Comunei Movileni'

irueeistrat la nr.2105/12.02 2021i
Avand in vedere adresa Consiliului Judelului CaLaii nr '20:10lIt '02 20211

Avmd in vedere Raportul Comisiilor de specialilate tr'l'2'3 ale

ConsiLiului Local al comunei Movileni;
Avend in vedere Procedura privind colabordea 9i disaibuirea de

responsabililE i inte consiliile judetene 9i consiliile iocalc cap l - Dispozilii

generale ti responsabilitdli pct.l 6 din anexa nr. 6 I' Holdrarea Guvemului nr'

640/2017 lenhu aprcbaiea Programului pentru woli a1 Romaniei ln perioada

2Al1 2023 t\ penlru stabillrca bugetului pentru impLementdea acestuia in

dul $olar 2017 - 2018;

Avand ln vedere prevederile art l29 alin (2) Iit "d'; alin (7)lir '4"
pcr.l si alin.(l4) din coduL administrativ, aprobat prin ouG r'57/2019, cu

modillcarile si complelarile ulrerioare;



in ieneiul an.
adminishadv, aprcbat

Presedinte de seditrta'
Ca$u Mihai

Art.t. Se aproba neasmarea de catle cotuuna Movileni, judetul Galali a

responsabilidlii organiznrii 9i denhrii procedurilor de atdbuire a

contracieLor/acoidurilorcadru peftru achizitia produseLor ii a coniractelo/
acordurilor-cadru de prestde a serviciilof pentru denlarea m;surilor educarive,

aferente Progranului pentru $oli al Romaniei in perioada29ll -2023
Art.2.(l) Preanta hotarurc se comunica Prefectului judetllui Galafi in

vederea exercitarii controlului cu lrivire la legalitate, Consiliului Judelului

Galali, si se aduce la cunostinta publica prin gija secretarului comunej

Movilenii
(2) Aducer€a la cunostinta publica se face pdn afisare ]a sediul

Prinariei comunei Movileni, iudeiul Galali.

139 alin. (l) si 4d.196, alin. (1), lit."a" din Codul
pin O-U.G. nr.57l2019. cu dodificarile li comPlerdnle

HOTARASTf,:

Ion Vasilica

'anYt'g




