
II.OMANIA
COMUNA ALBESTI
.IUDETUL MURES
PRIMARIA
Nr.3932122.05.2020

Cdtre,
Consiliul Local al Comunei Albesti

ln temeiul prevederilor art.135 alin.B din O.U.G . nr.5712019 privind Codul Adntinistrativ,
coroborate cu prevederile art.8 din Regulamentul de organizare si func(ionare a Consiliului
local Albesti, propun suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei extrac,rdinarer a

Consiliului local ce va avea loc la data de 22"05.2020 cu proiectul de hotdrdre privind
aprobarea neasumdrii responsabilitd{ii organizdrii 9i deruldrii la nivel local a
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizilia produselor
gi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a seruiciilor pentru derularea mdsurilor
educative aferente Programului pentru gcoli al RomAniei, pentru anul gcolar 2(120-20111

d in u rmatoarele considerente:
Prin adresa nr.4603119.02.2020 si adresa nr.12.911120.05.2020 Consiliul Judeteran

Mures solicitS, Tn temeiul prevederilor legale sus citate, comunicarea pini la data de
05.06.2020 a hotiririi adoptate de Consiliul local Albegti privind aprobarea neasumirii
responsabilitS!ii organizdrii si derulSrii la nivel local a procedurilclr de atribuire a contracterlor
/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor gi a contractelor/ ac,ordurilor-cadru de ;rrestane a

serviciilor pentru derularea mdsurilor educative aferente Programului pentru scoli al
Rominiei, pentru anul gcolar 2020-2021.

De asemenea avAnd in vedere prevederile legale in vigoare, potrivit HG nr.64012017,
Anexa 6, pct.1^4 " Pentru o buna aplicare a Programului pentru scoli al Romdniei, in fun<;tie
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 municipiilor, oraselor, comunelor sau
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucurest,i, dupa caz, si sfetbl/esc de
comun acord un termen de 15 zile lucratoare de la data aprobarii bugetului cu aceasfa
destinatie de adoptare a hotardrilor cu privire la asumarea/neasumarea respon;sablljlatii
orqanizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia
produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-ca'@servictilor
pentru derularea masurilor educative. la nivel iudetean si/sau local,_

Ca urmare, urgenla acestei solicitdri este motivatd in pnmul rAnd de termenul limitd
impus pind la care este necesari adoptarea acestei hotdrAri astfel incAt Consiliul Judetean
sd poati demara, in termen, procedura necesard derularii programului educational mai sus
descris.

Drept pentru care, fa{d de cele aritate si avAnd in vedere prevederile legale in vigoerre,
solicit respectuos aprobarea suplimentirii proiectului ordinii de zi cu proiectul del hotirire
anexat.

Mentionez ci proiectul de hotdrire a fost adus la cunostinta publica azi 22.05.2020 la
avizierul institutiei si pe site-ul comuneiAlbesti www.comunaalber;ti.ro .
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privind aprobarea neasumlrii responsabilitltii organizlrii qi derullrii la nivel local a
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizifia

produselor qi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea misurilor educative aferente Programului pentru qcoli al Rominiei, pentru anul

qcolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Albeqti, judelul Mureq, intrunit in qedinld extraordinzrrd la data
de22.05.2020,

Analiz6nd:
- Proiectul de hotdrdre iniliat de Primarul comunei Albeqti, impreund cu referatul dr: aprobzrre

nr.3921122.05.2020;
-Raportul de specialitate cu rc.3923122.05.2020 intocmit de secretarul general al UAT

Albeqti;
Ydzdnd adresele rr.4603119.02.2020 qi nr.12.911120.05.2020 a Consiliului Judefe*n Mureq,

inregistratd la Primdria comunei Albeqti la nr.386l/20.05.2020;
Luind in considerare avizele cu nr. . ...... ale comisiilor de specialitate clin cadrul

Consiliului local Albeqti;
Av6nd in vedere prevederile:
-4rt.129 alin.(2) ,lit.d alin.(7) lit.a din Ordonanfa de Urgenjd a Guvernul ui nr.57 l2O1 9 privirrd

Codul Administrativ;
-Art.1 alin.(4) din O.G. 13l20I7 privind aprobarea participdrii Romdniei la Prograrnul pentru

qcoli al Uniunii Europene;
-Cap.I, pct.1.4 - 1.6 din Anexa nr.6 la H.G. nr.640 12017 pentru aprobarea Programului pentru

qcoli al Romdniei in perioada 2017-2023 qi pentru stabilirea bugitului pentru implemintarea acestuia
in anul qcolar 2017-2018, republicat4, cu modificarile qi completdrile ulterioare;

-Art.136 alin.(l) qi (2) din ouc 5712019 privind codul Administrativ.
ln temeiul prevederilor art.139 alin.(l) qi atin.1:) lit. 0 , coroborat cu art. 196 alin.(1) pc1.a

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile qi completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.l. Se aprob6 neasumarea responsabilitafli organizdrii qi deruldrii la nivel local a

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizilia produselor Ei a
contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea m6surilor educaiive,
aferente Programului pentru qcoli al Romdniei, pentru anul g-olar 2020-2021.

Art.Z. Primarul comunei Albeqti, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotlrdri.

Art.3. Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarului UAT Albegti, in termenul
prevdzut de lege, Primarului comunei Albeqti, Instituliei Prefectului Judelul Mureq, Consiliului
Judelean Mureq, qi se aduce la cunoqtinlE publicl prin afigare la avizierul Prirnariei comunei Albesti
qi publicarea pe pagina de intemet la adresa www.comunaalbesti.ro . ,ffiffi*,:" 
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdr0re privind aprobarea neasumlrii responsabilitdlii organizirii gi derut6rii la nivel

local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizi\ia
produselor gi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru

derularea mdsurilor educative aferente Programului pentru gcoli al Romdniei, pentru anul gcolar
2020-2021

Prin OG nr.1312017 Guvernul Romdniei a aprobat participarea Romdniei la Programul pentru
qcoli al Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 20161791din i I mai
2016 al Parlamentului European gi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE)
NR'1.308/2013 gi (UE) nr.1.30612013 in ceea ce privegte schema de ajutoare pentru aprovizionarea
instituliilor de invltdm6nt cu fructe qi legume, banane gi lapte.Ordonantei Guvernului nr. l3l2.,Ol7
privind aprobarea participarii Romaniei.

Conform art.l, alin. (a) din OG nr.l3l20l7 "Autorititile competente la nivel l,rcal pentru
aplicarea Programului pentru scoli sunt consiliul judetean, si/sau consiliul local, care isi as,ma
organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitiaproduselor aferente
Programului." . De asemenea la alin.(5) se precizeaza "Consiliile judetene si locale sunt obligate s6
colaboreze gi sd igi distribuie responsabilitdtile inainte de demararea programului, conform
procedurii aprobate prin hotlrdre a Guvernului".

Ca urmare, prin HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al R.omaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

-acestuia 
in anul scolar 2017-

2018, cu modificarile si completarile ulterioare si tinand cont de precizarile din Arrexa nr.6 a
HotArarii Guvernului nr. 64012017, "Procedura privind colaborarea qi distribuirea de resp,onsabilitali
intre consiliile judetene qi consiliile locale", Consiliul local Albeqti trebuie s6 aprobe uiu.ur"u ,uu
neasumarea responsabilit[1ii organizdrii gi derulSrii Ia nivel local a procedurilor de atribuire a
contractelor /acordurilor-cadru pentru achizi\ia produselor gi a contractelor/ acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mlsurilor educative aferente Programului pent.ru gcoli al
Romdniei, pentru anul gcolar 2020-2021;

Prin adresa nr.4603/19.02.2020 qi adresa nr.12.911120.05.2020 Consiliul Judet,ean Mureg
solicitd, in temeiul prevederilor legale sus citate, comunicarea pdndla data de 05.06.2020 a hot[ririi
adoptate de Consiliul local Albeqti privind aprobarea neasumdrii responsabilitllii organiz[rii 9i
deruldrii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru p"nt* achiz:i1;a
produselor ;i a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor
educative aferente Programului pentru gcoli al Romdniei, pentru anul gcolar 2020-2021.



Analizand insd implicaliile financiare gi logistice necesare implementlrii, organizari:i ;i deruLl6rii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizi[i,a produsel.r lactal.e sifructelor sau legumelor precum qi a contractelor/acordurilor -cadru de prestare 

" 
r*rl,,iil* ;;,;;derularea mdsurilor educative, aferente Programului pentru gcoli al Rtmaniei pentru anul qcolar

2020-2021, constat cI la nivelul comunei Albeqti nu exist[ posibilitatea deruierii proceduiii de
atribuire a contractelor sus numite.

In acest sens, tinand cont de activitatea complexa la nivelul Serviciului Investitii, Achizitii
Publice, de personalul insuficient din cadrul Primariei Albeqti, de bugetul insuficient gi care nu a fost
alocat acestui program, precum si de faptul ca procedurile aierente acestui program s-au clerulat prAnd

acum la Consiliul Judetean Mureg, care deline baza de date a unitdlilor de Invdldm6nt beneficiare
ale programului, propun neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contracteior/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului.

Fa\d de cele prezentate mai sus, consider legali gi oportun6 udopiu."u unui proiect de hotdrAre
privind aprobarea neasum[rii responsabilitalii oiganizdrii- qi derularii la nivel local a procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizilia produselor gi a contractelor/aoorduril,cr -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative,aferente programului pentru ;colial Romdniei, pentru anul gcolar 2020-2021
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea neasumlrii responsabilitalii organiz6rii qi derul[rii la ,ivel

local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achizil:.ia
produselor gi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru

derularea m[surilor educative aferente Programului pentru qcoli al Romdniei, pentru anul scolar
2020-2021

Prin OG nr.1312017 Guvernul Romdniei a aprobat participarea Romdniei la progrilmul pentru
qcoli al Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016179X din I I mai
2016 al Parlamentului European qi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE)
NR.1.308/2013 qi (UE) nr.1.30612013 in ceea ce privegte schema de ajutoare p.ntg aprovizionarea
instituliilor de invSl6mdnt cu fructe gi legume, banane qi lapte..Ordonantei Guvernului nr. l3liL0l7
privind aprobarea participarii Romaniei.

Conform art.l, alin. (4) din OG nr.l3/20l7 "Autoritdfile competente la nivel l,ocal pentru
aplicarea Programului pentru scoli sunt consiliul judetean, si/sau ionsiliut local, care isi asuma
organizareo Si derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produs'elor
aferente Programului." . De asemenea la alin.(5) se precizeaza "Coniiliile judetene si locale sunt

col, isi distri
con-fbrm procedurii aprobale prin holdrdre a Guverrytlui,,.

Ca urmare, prin HG nr. 64012017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Fl"omaniei in
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar Z0l7-
2018, cu modificarile si completarile ulterioare si tinand cont de precizarile din A,exa nr.6 a
HotArarii Guvernului nr. 640/2017, "Procedura privind colaborarea gi distribuirea de responsabilitdli
intre consiliile judetene gi consiliile locale", Consiliul local Albegti trebuie sd aprobe uirra..u su,
neasumarea responsabilitdlii organizdrii gi deruldrii la nivel local a proceduiilor de atribuine a
contractelor /acordurilor-cadru pentru achizilia produselor qi a contractelor/ acordurilgr-cadr, de
prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative aferente Programului pentru qcoli al
Romdniei, pentru anul gcolar 2020-2021:

Masurile de la pct.l .4-1.6 prevad urmatoarele:
"1.4. Pentru o buna aplicare a Programului pentru scoli al Romdniei, infunctie dle speciJicul

local si posibilitatile organizatorice si cu tncadrarea tn sumele alocate judetilui ,o, oruiiripirlri
Bucuresti, dupa caz, consiliul iudetean sau Consiliul Generol al Municipiului Bucuresttl, dupa caz,
colaboreaza cu consiliile locale ale municipiilor, oroselor, cominelor squ subdiviziun,ilor
administrqtiv-teritoriale ale municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabilesc de comun acord' un
termen de 15 zile lucratoare de la data aprobarii bugetului cu oceqsta destinatie de adoptare a
hotardrilor cu nrivire lo o.tumnrpn/npncrn/rnron yocnnacnhilitntit n-^^, i-^..ii -i )^---.,t ^--::vlre 'litatii organizarii s:i derularii



procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia procluse,1or aferente
programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentrlt derul,qrea
masurilor educative, la nivel judetean si/sau local.

1.5. in situatia adoptarii unei hotarari privind asumarea/neosumareq responsabil,itatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire o controctelor/acordurilor-cadru pentru achilzitia
produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mqsu,rilor
educative, aferente programului de catre consiliile locsle ale municipiilor, oraselor, comuneloy, sau
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, acestea informeaza constiliul
iudetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, despre hotardrea odoptata, in
termen de 5 zile.

1.6. in situatio tn care unele consilii locale ou hoturAt neasumarea resp,onsabiljlllii
organizarii si derulorii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-caclru pn,it'ru o"nkitn
produselor si o contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor penfru derulilrea
masurilor educative, aferente programului, consiliile judetene si Consiliul General al
Municipiului Bucuresti organizeaza si deruleozo procedurile de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si prestareo serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al Romfrniei, doar tn respictivele
unit ati a d mi n i st rat iv-terito riale.,

Prin adresa nr.4603/19.02.2020 gi adresa nr.12.911120.05.2020 Consiliul Jude{ean Mureg
solicitf,, in temeiul prevederilor legale sus citate, comunicarea pdnl la data de 05.06.2020 a hotiiririi
adoptate de Consiliul local Albegti privind aprobarea neasumdrii responsabilitdlii organiz6rii gi
derul[rii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentiu achizigiia
produselor qi a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsuriior
educative aferente Programului pentru qcoli al Romdniei, pentru anul qcolar 2020-2021.

Avdnd insd in vedere situalia logistic[ qi implicaliile financiare expuse de primarul comrunei
Albeqti care nu permit asumarea acestei proceduri la nivel local, raportat la dispozitiile legale mai
sus citate, consider legald qi oportunl adoptarea unui proiect de hotirdre privindl aprobarea
neasumdrii responsabilitdlii organizlrii gi deruldrii la nivel local a procedurilor de atiibuire a
contractelor/acordurilor -cadru pentru achizilia produselor gi a contractelor/acordurilor -cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative,aferente Programului penrlru gcoli al
Romdniei, pentru anul qcolar 2020-2021, drept pentrun care suslinem proieitul de hoidr6re initiat de
Primarul comunei Albeqti

SECRETAR GENERAL,
Purcariu DIy6;;-\
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Dosar lX.B.9.

Citre,

" 67 UAT.

Avind tn vedere Procedura privind colabororea $ distribuireo de responsabilitdliintre consiliite iude{ene pi consilfile locale, previzuti in Anexa nr.6 ta HotiriireaGuvernului nr'64a/2a17 pentru aprobarea Programutui pentru gcoti at Rom6niei inperioada ?017'aa23;i pentru stabitirea bugetulu'i pentiu implernentarea acesr:uiain anu[ ;cotar zolr-2019, cu modificirite gi comptetxrire utterioare,
Prin prezenta,revenim la adresa nr.46O3/19.02,2020, cu soticitarea de a necomunica, pini ta data de 08.06.2020, hotirirea adoptati pril,ind
asumarea/neasumarea responsabititilii organizirii ;i derutirii ta nivet locat aproceduritor de atribuire a contractetorlacordurilor-cadru pentru achizi!iaprodusetor 5i a contractelor/acordurjtor-cadru de prestare a serviciitor pentru
derularea mtsuril.or educative, aferente programutui, pentru anul gcotar 2020-?.1il.
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