
      ROMANIA 
JUDETUL GALATI                                                       
COMUNA OANCEA 
CONSILIUL LOCAL      
  

H O T Ă R Â R E A  nr. 10 
 

din 24 februarie 2021 
 

privind: neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017 – 2023. 
Initiator : Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, Județul Galați; 
Numarul si data depunerii proiectului: 529 din 16.02.2021; 
            Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 24.02.2021; 
            Avand in vedere referatul de aprobare a initiatorului nr.529 din 16.02.2021; 
            Avand in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Oancea nr.530 din 16.02.2021; 
            Avand in vedere avizul comisiei de specialitate nr.1 pentru activitate economica, financiara, 
activitati social-culturale, culte, juridica si de disciplina; 
             Având in vedere Procedura privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între 
consiliile judeţene şi consiliile locale cap. I - Dispoziţii generale şi responsabilităţi pct.1.6 din anexa 
nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 
2018 cu modificarile si completarile ulterioare; 
             Având în vedere adresa nr. 2010/2021 a Consiliului Județean Galați ; 
             Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. d); alin. (7) lit. a) si alin.(14) din OUG.nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
              In baza art.196 alin.1 lit.a din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                                              

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
             Art.1  Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017 – 2023. 
            Art.2  In termen de 5 zile secretarul general al comunei va aduce la cunostința Consiliului 
Județean Galați prezenta hotărâre. 
            Art.3  Comunicarea către Instituția Prefectului Județului Galați și afișarea pe site-ul primăriei 
va fi asigurată de secretar general Dima Elisabeta. 
 
             Președinte de ședință,                                                        Contrasemneaza pentru legalitate, 
                                                                                                                           Secretar General,         
     
                  Avădanei Pericle                                                                            Dima Elisabeta 
 
  
Oancea – 24 februarie 2021 
 
Total consilieri ce compun Consiliul local  =  11  consilieri 
Total consilieri prezenţi la şedinţă             =   10   consilieri 
Au votat”pentru”10 , Au votat ”impotriva” 0,  Abţineri 0. 

 


