
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.13 
                      din 26 februarie 2021  . 

 
privind:  neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel unității  
administrtiv-teritoriale  comuna Cuca , Județul Galați 
 __________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 808 din 19.02.2021  .  
  

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă ordinară  ; 
 

  Având în vedere  expunerea de motive prezentată de iniţiator , înregistrată la n     ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  , înregistrat la nr.3039 din 12 aprilie 2019    ;  

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local ;  
  Având în vedere adresa  nr. 2219  din 15.02.2019  emisă de  Consiliul Județean Galați;  
 Având în vedere art.1,alin(4 și 5) din Ordonanța  Guvernului României nr. 13 din 18 
august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene, cu  modificările  și  completările  ulterioare ; 
 Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 640 din 7 septembrie 2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 , cu  modificările  și  
completările  ulterioare ; 
 Având în vedere   art. 36 , alin(6) litera  a)  pct. 1    din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publică locala ,republicata ,   cu  modificarile  si  completarile  ulterioare   
 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  
 
 
  Adoptă  prezenta  H O T Ă R Â R E :  
 
 
 Art.1. Se aprobă  neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 în ceea ce priveşte ajutoarele din partea 
Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de 
învăţământ şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, la nivel unității  administrtiv-teritoriale  Comuna Cuca , Județul Galați
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 Art.2. În  termen de   5  zile  de la  data  adoptării  prezentei hotărâri  se   va  informa  
Consiliul  Județean Galați în  vederea organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi prestarea serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României în  perioada 217-
2023. 
 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de Primarul comunei 
Cuca .  
 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Instituţiei Prefectului . judeţul Galaţi şi 
Consiliului Judeţean Galaţi,   prin grija secretarului comunei Cuca . 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      
           Arghir Traian                  
          
                   
          Contrasemnează  

                        Secretar, Marin Angelică 
 

 


