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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU — NEAMȚ 

 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în 

perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021 

 

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț având în vedere:  

        Hotărârea Guvernului nr. 678/14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României in perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021; 

       Hotărârii Guvernului 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României in perioada 

2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2020-2021; 

    Adresa nr. 18250/21.08.2020 a Consiliului Județean Neamț prin care ni se solicit adoptarea de 

hotărări cu privire la asumarea/neasumare responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în perioada 

2017-2023; 

                 Ordinul 315/14.08.2019 privind actualizarea componenței Comisiei județene pentru aplicarea 

prevederilor HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 

din care fac parte și primarii unităților administrativ teritoriale ale Județului Neamț; 

Analizând Referatul de aprobare nr. 10.952 din 24.08.2020 al primarului Orașului Târgu Neamț; 

 În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 alin.(3) lit.”a” 
coroborat cu prevederilor art. 243 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre 
 



Art.1.  Se aprobă asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în perioada 

2017-2023; 

Art.2.  Primarul orașului Târgu Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări 

modul în care Direcția Buget – Contabilitate, RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei orașului Târgu 

Neamț va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 

Art.3.   Secretarul orașului Târgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri 

instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
        Inițiator,                                                                                                Avizează, 
                     Primar,                                                                                                Secretar, 
               Harpa Vasilică                                                                                   jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      
 

    Nr. 10.952 din 24.08.2020 
    

RAPORT DE APROBARE 
 

   privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în 

perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021 

 

 
Având în vedere prevederile: 

                Hotărârea Guvernului nr. 678/14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României in perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021; 

       Hotărârii Guvernului 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României in perioada 

2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2020-2021; 

    Adresa nr. 18250/21.08.2020 a Consiliului Județean Neamț prin care ni se solicit adoptarea de 

hotărări cu privire la asumarea/neasumare responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în perioada 

2017-2023; 

                 Ordinul 315/14.08.2019 privind actualizarea componenței Comisiei județene pentru aplicarea 

prevederilor HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 

din care fac parte și primarii unităților administrativ teritoriale ale Județului Neamț; 

 

 Supunem spre aprobare asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în 

perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021 

 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

                ORAŞUL TÂRGU- NEAMŢ 
      

                  
      DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RU ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ 
      Nr. 10.950 din 24.08.2020                 
                                                                                                                                           APROB, 

                           Primar, 
                              Vasilică Harpa 

                  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în 

perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021 

 

 
 Având în vedere prevederile: 

                Hotărârea Guvernului nr. 678/14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021; 

       Hotărârii Guvernului 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României in perioada 

2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2020-2021; 

    Adresa nr. 18250/21.08.2020 a Consiliului Județean Neamț prin care ni se solicit adoptarea de 

hotărări cu privire la asumarea/neasumare responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în perioada 

2017-2023; 

                 Ordinul 315/14.08.2019 privind actualizarea componenței Comisiei județene pentru aplicarea 

prevederilor HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 

din care fac parte și primarii unităților administrativ teritoriale ale Județului Neamț; 

 Supunem spre aprobare asumarea/neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli în 

perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021. 

Prenume Nume          Funcția publică                                                     Semnătura         Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală 

 24.08.2020 

                                                         


