
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI               Nr.808  din  19.02.2021  
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 
 
     REFERAT DE APROBARE   
 
La proiectul  de hotărâre 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 
___________________________________________________________________________ 
 Vlad Mihăiţă   -  primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ,  validat prin Sentinţa civilă 
nr. 76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
 
  
 Având în vedere adresa nr.2010 emisă de  Consiliul Județean Galați în data de 11 
februarie 2021 prin care  se  solicită aplicarea prevederilor  legislative   ale  Hotărârii 
Guvernului României  nr. 640/2017  pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 , cu  modificările  și  completările  ulterioare;  
  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 ; 
 Hotărârea Guvernului României nr. 640 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 , cu  modificările  și  
completările  ulterioare;  

 În temeiul   art.155 alin.(4) lit.a)  precum și alin.(5) lit.c)  din  Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;   

  
 Consider oportun iniţierea  proiectului de hotărâre 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. 
 
  Faţă de acestea solicit  raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate precum şi avizul favorabil Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca .  

 
În consecinţă solicit membrilor Consiliului local  să dezbată , în cadrul şedinţei  

ordinare din  26 februarie 2021 ,  prezentul proiect de hotărâre  , iar în final să hotărască . 
 
     
    P R I M A R ,     

              Vlad Mihăiţă 
 


