
       R O M ÂN I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL 

       CORNEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr.8 din 25.02.2021 

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 

nivel local 

 

 

      Consiliul local Cornești, județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data de 25.02.2021. 

 Având în vedere : 

- prevederile art. 120 alin. (1) şi (2)  şi art. 121 din Constituţia României, republicată; 

- prevederile art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7, alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, completată și aprobată prin Legea nr. 55/2018; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.52/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr.640/2017 pentru  aprobarea Programului   pentru școli al României în perioada 

2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. 

- Prevederile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.5  lit.ee, art. 129 alin. 2) lit.”d”, ale alin. 9) lit. ,,c’, art.139 alin.1, art.197 

alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.243 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.             

  -  Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” , art. 40 -42, art.46  din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- adresa nr. 2026/28.01.2021 a Consiliului Judetean Dambovița prin care solicită punctul de 

vedere privind asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 

nivel  local, în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023. 

-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița, înregistrat la 

nr.11/28.01.2021; 

-   Referatul  de aprobare nr. 1094/28.01.2021întocmit de  Primarul comunei Cornești, județul 

Dâmbovița; 

-  Raportul de specialitate nr.1096/28.01.2021 al compartimentului financiar-contabilitate si al 

compartimentului achiziții și proiecte din cadrul Primariei comunei Cornești, județul Dâmbovița;  

-  avizule consultative ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cornești județul 

Dâmbovița; 



       In temeiul art. 196 lit. ,,a’’ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.             

 

                    

 

        

                    

      CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

                   

 

         Art. 1. - Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 

nivel  local, în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023. 

 

         Art. 2. - Se solicită Consiliului Județean Dâmbovița, organizarea şi derularea  procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor 

pentru derularea măsurilor educative în cadrul  programului pentru şcoli al României, aferente 

comunei Cornești, în condițiile art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

        Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Cornești și 

compartimnetul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Cornești. 

 

         Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul general al comunei Instituţiei  

Prefectului-județul Dâmboviţa , Primarului comunei Corneşti, Consiliului Județean Dâmbovița şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Cornești 

www.comunacornesti.ro.  

 

 

                          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE               

               Ioana CRUDU                                 Ptr. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 25.02.2021, cu un număr de  13 voturi pentru,voturi 

împotrivă- ,abţineri _____, din totalul de 13 consilieri prezenți. 
 

 

http://www.comunacornesti.ro/

