
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA DUMITRA 
CONSILIUL LOCAL 

(PRO IE CT) 

HOTARARE 
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor aducative, aferente 

Programului pentru Scali al Romaniei, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada 
septembrie 2021 - iunie 2023 

Primarul comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere: 
- adresa nr. IVB/8443/16.04.2021 a Consiliului Judetean B-N; 

referatul nr. 1726/16.04.2021 al primarului comunei Dumitra; 
prev. OG nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul 
pentru ~coli al Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare; 
HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru ~coli al Romaniei 1n 
perioada 2017 - 2023 ~i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia 1n anul ~colar 2017 - 2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinul MADR nr. 19/37/2018 privind aprobarea documentatiei 
standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a 
fructelor, legumelor ~i produselor lactate ~i produselor de panificatie 1n cadrul 
Programului pentru ~coli al Romaniei; 

- prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 

In temeiul prev. art. 129(2) lit. d, (7) lit. a, art. 139(1 ), art. 196(1) lit. a din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARA~TE: 

ART.1: Consiliul Local Dumitra NU 1~i asuma responsabilitatea organizaru s1 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 
produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
masurilor aducative, aferente Programului pentru Scoli al Romaniei, la nivelul 
Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - mme 2023, pentru 
achizitia/distribuirea : 

' 
- produselor de panificatie cu finantare de la bugetul de stat ; 
- produselor lactate cu finatare europena ; 
- fructe/legume cu finantare europeana. 
ART. 2: Hotararea poate fi atacata in conditiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 



ART. 3: Hotararea se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei 
comunei Dumitra ~e pe pagina www.primariadumitra.ro. 

ART. 4: Cu ducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza primarul comunei 
Dumitra. 

ART. 5: Hotararea se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra cu: di. 
Daijan Simion - responsabil achizitii publice, di. Balajan Gheorghe - primarul 
comunei Dumitra, Institutia Prefectului jud. B-N, Consiliul Judetean B-N, Scoala 
Gimnaziala Dumitra. 
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