
ROMANIA
JUDETUL ALBA

MUNICIPruL SEBE$
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnn NR.26/zoz3
cu privire la neasumarea de cf,tre UAT Seheq a responsahilitilfilor organizilrii qi derulf,rii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizifia produselor Ei a

contractelor /acordurilor-cadru pentru achizifia serviciilor pentru derularea mlsurilor
educative, aferente Programului pentru qcoli al Romffniei, pentru perioad a 2023-2026

Consiliul Local al Municipiului Sebeq, jud.Alba;
intrunit in gedinla publicd ordinar6 in data de 3 1.01.2023, ora 14,00;
Luflnd in dezbatere proiectul de hotErdre cu privire la neasumarea de c[tre UAT SebeE

a responsabilit[1ilor organizarii Ei derul[rii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru pentru achizilia produselor qi a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizilia serviciilor
pentru derularea mflsurilor educative, aferente Programului pentru qcoli al RomAniei, pentru
perioada 7023-2026;

V6zdnd:
- referatul de aprobare nr.5689/20.01,2023 al iniliatorului la proiectul de hotdrdre cu privire la
neasumarea de cdtre UAT SebeE a responsabilitalilor organiz[rii gi derul6rii procedurilor de

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor Ei a contractelor iacordurilor-
cadru pentru achizilia serviciilor pentru derularea m6surilor educative, aferente Programului
pentru qcoli al Romdniei, pentru perioada2023-?426
- raportul de specialitate nr.6038125,01.2023 al Comp.PMCC-MC,ULM, raportul de specialitate
nr .7 07 613 0.0 I .2023 al Compartimentului Achizifii Publice Ei raporful de specialitate
nr.6781127 .01.2023 al BCJATDA din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Sebeq;
- corespondenfa cu Consiliul Judelean Alba -adresa nr. I063DDBA/II.2.G.8/16.01.2023 depus5
qi inregistratf, cu nr.40 55117 .01.2023;

Avdnd avizul nr.4812023 al Comisiei pentru administralie publica localfl, juridicd Ei de

disciplinfi qi avizulnr.4912023 al Comisiei pentru inv6{6mdnt, culturfi, sport, agrement, monumente
istorice protecfie social[, protecfie copii, culte, sfln6tate qi familie din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Sebeq;

Avflnd in vedere:
- prevederile Ordonanfei nr.l3l20l7 privind aprobarea participdrii Rom6niei la Programul pentru
qcoli al Uniunii Europene;
- prevederile HG 640/2017 - pentru aprobarea Programului pentru gcoli al RomAniei in perioada
2017 - 2023 gi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul qcolar 2017 *
2018, cu modific[rile Ei completlrile ulterioare

in temeiul art. 129 alin.7, lit.a) din OUG 5712019 privind Codul administrativ;
in baza art.l39 din OUG nr.5712019 privind Codul administrative, cu modific[rile Ei

completdrile ulterioare;
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HoTABASTE'

Art, 1.. Se aprobl neasumarea de c6tre UAT Sebeq a responsabilitdlilor organizarii Ei

derul6rii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizilia produselor qi a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia serviciilor pentru derularea mEsurilor educative,
aferente Programului pentru gcoli al Romfiniei, pentru perioada2023-7.024

AIf_!, Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot[rdri se insdrcineazfl Primarul
Municipiului SebeE prin aparatul de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotdrfire va fi afiqatfl, se va publica pe site-ul Primariei gi in Monitorul
Oficial al Municipiului Sebeg qi se comunic[ :

Seheq la 31.01 .2023

PRE$EDIT{TE DE $EDINTA
Consilier local, BOGDAN GAINAR VIOREL

CONTRASEMNE AZA
SECRETAR GENERAL

VLAD A ELENA
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Total consilieri locali
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Pentru
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Abfineri

Neparticipare la vot
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