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HOTĂRÂRE 

privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul Programului 
pentru școli  al României în perioada 2017-2023   

 
 Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2020;  

Luând în dezbatere:  
- Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul  

Programului pentru școli  al României în perioada 2017-2023, iniţiat de primarul comunei 

Ciugud; 

-   Raportul de specialitate al Consilierului primarului comunei Ciugud; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de 
agrement;  

Văzând:   
-  Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre 

privind neasumarea responsabilităților ce decurg din cadrul Programului pentru școli  al 

României în perioada 2017-2023 ; 

- Adresa nr.1511/DDB/VII/1/C7/20.01.2020 a Consiliului Județean Alba, 

înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.555/2020 referitoare la implementarea 

Programului pentru școli al României; 

 Având în vedere prevederile: 
   -  pct.1.1-1.6 din anexa 6 la H.G 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; 
   - O.G. nr. 13/2017 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu  modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu prevederile alin.(7) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-
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cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului 
pentru şcoli al României. 

Art.2. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004. 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
- Compartimentului Consilierul primarului; 
- Primarului comunei Ciugud;  
- Consiliului Județean Alba; 
- un exemplar la dosar. 

 
  Preşedinte şedinţă                              Contrasemnează secretar general 
      Consilier Ganga Liliana                                   Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 20.02.2020 
 Nr.16  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 81.81% din numărul consilierilor în funcţie 


