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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
La proiectul de hotărâre privind : neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 
aferenteProgramului 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 . 
 
Subsemnata Dimofte Ana Maria , conducătorul  compartimentului financiar contabil impozite şi 

taxe  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca ,  având în vedere 

solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre mai sus menţionat şi  în temeiul și în temeiul art. 

136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2029 privind Codul administrativ                          

 Avand in vedere solicitarea Consiliului Judetean  privind  aprobarea asumarii/neasumarii 

responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru 

achizitia produselor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al 

Romaniei .  

 Avand in vedere actualizarile legislative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei 
aprobat prin Ordonanta Guvernului nr.13 din 18 august 2017 privind aprobarea participarii 
Romaniei la Programul pentru scoli a Uniunii Europene, cu modificarile si completarile 
ulterioare:”In situatia in care Programul pentru scoli al Romaniei se deruleaza de catre 
consiile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 
prin hotarare a consiliului judetean se repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata alocate judetelor , respectiv municipiului Bucuresti, potrivit alin.(1), aprobate 
anual prin legea bugetului de stat cu aceasta destinatie, pe comune, orase, municipii, 
respectiv sectoarele municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului 

scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.” 
 Avand in vedere prevederile  H.G.nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli 
al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 
in anul scolar 2019-2020 cu modificarile si completarile ulterioare. 



           Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre consiliile judetene si 
consiliie locale, in cadrul caruia la punctul 1.4 se prevede ca:”Pentru o buna aplicare a 
Programului pentru scoli al Romaniei, in functie de specificul local si posibilitatile 
organizatorice si cu incadrarea in sumele alocate judetului sau municipiului Bucuresti, dupa 
caz , consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti , dupa caz, colaboreaza 
cu consiliile locale ale muncipiilor,oraselor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ 
teritoriale ale municipilui Bucuresti , dupa caz, si stabilesc de comun acord in termen de 15 zile 
lucratoare de la data aprobarii bugetului cu aceasta destinatie de adoptare a hotararilor cu 
privire la asumarii/neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente 
programului si a  contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
masurilor educative,la nivel judetean si/sau local. 
 
  Avand in vedere cele mai sus mentionate, supun spre dezbatere proiectul de hotarare 
privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli 
pentru derularea masurilor educative. 
 
 In consecinta solicitam membrilor Consiliului local ca in sedinta  ordinara din 26 
februarie 2021  ,  sa dezbata iar in final sa aprobe prezentul proiect de hotarare. 
 

                                           
 
    
                            CONSILIER A.P.  
            C. Sandu  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 


