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HOTARARE
Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii proceclurilor
de atribuire a contractelor / acorclurilor- cadru pentru achizitia
produselor de panificatie, laptelui si produselor lactate si fructelor sau
legumelor, precum si a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a
serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului
pentru scoli il Romaniei
Consiliurl Local al cotnunei llistre{, .iude[ul Doli, intrunit in gedin[a ordinard,, iezi,
20.01 .2020.
Avancl in vedere nota de fundarnentare a primarului cu nr. 168/ 10.01.2020 si

raportul compatimentului de resort cu nr. 1691 10.01 .2020 din

cadrul
aparatului de specialitate al primaruluiln conformitate cu prevederile:
- adresa cu nr. 315110.01.2020 din partea consiliului Judetean Dolj
- prevederile art.9 Ei pct.l.5. din anexa nr.6 la H.G. nr.64012017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romdniei in perioada 2017-2023 qi
pcntt'Lt stabilirea bugetului pentru implernentarea acestuia in anul
;colar 2Ol72018. cu nrodiliclrile;i complcrirrile ultcrioare; - prevederile Il.G. nr.533120'Ig
privind stabilirea bugetului pentru implernentarea Programului pentru scoli al
Romdniei in perioada 2017-2023 pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-20'.L2,
preoum qi modificarea;i completarea FlotirArii Guvernului nr. 64012017 pentru
aprobarea Programului pentru qcoli al I{omdniei in perioacla 2017-2023 gi
pentru stabilirea bugetuluri pentru implementarea acestuia in anul qcolar 201.72018; - prevoder:ilc art.l pct.12 9i art.lli din II.G. nr.5212019 privind
nrodificarea qi complclarea II.G. nr.6402017 pentru aprobarea Programului
pentru qcoli al Rorn6niei in perioada20lT^2023
- art 129 alin. 7 lit. a) din Codul Adrninistrativ nr. 57l2ol9
in terneiul art.796,alin. (1), 1it. "a" din codul Adrninistrativ nr. 57l20lg

}IO'I'ARAS'I'E
Art.I . Sc aproba ncilsurntrrea rcspollsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuiro a conlracrtclor / acoi'clurilor- <;adru pentru achizitia
produselor de panilicatie. laptelui si produselor lactate si liuctelor sau legumektr,
precum si a contractellor / acorclurilor -- cac'lru c1e prestare a serviciilor pentru
derularea rnasurilor educative al'er:ente Progl'arnului pentru scoli al Romaniei

Art.2 Prezenta otirdre se aduce la cunogtinf[ publica pe
site-ul comunei
Ilistret, Judetul Doli si se inainteazd,prin grija secretarului
la :

-

-

Institutia Prefectul
Primarului comun l1lst-ret
Se aduce la cunosti ta prin publicarea pe site-ul
institutiei.
l
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