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-CONSILIUL LOCAL- 

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215 
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

HOTĂRÂREA NR. 10                                    

din 03.03.2020 

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anul 

școlar 2020-2021 

 

 

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 03.03.2020; 

            Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilității 

organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 

pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anul școlar 2020-2021, înregistrat sub 

nr. 970/25.02.2020;  

 - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1128/02.03.2020;  

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- adresa Consiliului Județean Mureș nr. 4603/19.02.2020; 

   - prevederile anexei nr. 6 la H.G. nr. 640/2019 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;                    

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 În temeiul: 
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- prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) litera a), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 

alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,   

 

h o t ă r ă ș t e : 

 

Art.1. Consiliul Local al Comunei Beica de Jos, județul Mureș, hotărăște neasumarea 

responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de 

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anul 

școlar 2020-2021.  

Art.2. Se informează Consiliul Județean Mureș despre hotărârea adoptată în termen de 5 

zile de la adoptare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Consiliului 

Județean Mureș, Primarului comunei Beica de Jos, se afișează și se aduce la cunoștință publică 

prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.    

 

 

    

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           Contrasemnează Secretar general al U.A.T,

            Moldovan Ioan                                                         Pop Silvestru-Vasile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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