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HOTĂRÂRE 

privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul 

Bacău 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 24.06.2021. 
Având in vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 6961/ 17.06.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 
Măgura, judetul Bacău; 

b) raportul de specialitate nr. 6962 / 17.06.2021 întocmit de d-na Apetroaei Elena Irina – secretarul 
general al comunei Magura, judeţul Bacău; 

c) Adresa nr. 11037/ 17.06.2021 emisă de Consiliul Județean Bacău referitor la adoptarea unei 
hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea programului pentru 
școli al României;  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.7 lit.a) din din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si 

completari ulterioare; 
b) Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele 
din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in instituțiile de învățământ si ale 
Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de 
fructe si legume, de lapte si de produse lactate in instituțiile de învățământ si de modificare a Regulamentului 
delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde si distribuția de produse de panificație.  

c) Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023; 

d)  art. 1 alin.4 şi alin.5, art.3 alin. 1A1 din O.G nr.13/2017 privind aprobarea participării României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, modificată şi completată prin Legea nr.55/2018; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
În temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) si alin. (8), art 139 alin. (3) 

lit.c, art. 140 alin. (1), art. 196 alin.(1), lit.a, art197 si art 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificari si completari ulterioare; 
           

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 
             Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Comunei Măgura, Județul Bacău 
pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea 
produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul U.A.T. Comuna Măgura, județul 
Bacău, pentru perioada 2021 - 2023. 
     Art. 2. - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura prin compartimentele de 
specialitate.  

Art. 3. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura  - dl. Costrăș Iordache, Prefectului Județului 
Bacău, Consiliului Județean Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial 
local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro.  
 
 

 
 
 

Nr. 42 
Din  24.06.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __14__ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 24.06.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__13___, voturi „abţineri” _1__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de __14__ consilieri 
prezenţi.   
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  
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Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
MĂGURA  

NR. 42/2021 1  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura  

0  1  2  3  
1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate       

  simplă  ■absolută   calificată2 
24.06.2021   

2  Comunicarea către primar2) 25.06.2021   
3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 25.06.2021   
4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 25.06.2021   
5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 4) +5) 
25.06.2021   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 

25.06.2021   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 
proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 
5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 
grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 
către persoanele cărora li se adresează." 

1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.  

 
 

 
 

  
 


