
 
 HOTARAREA NR.11 

privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului 

pentru anii scolari  2021-2022 si 2022-2023 
 
 

  Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ordinara; 
 
Avand in vedere: 
 
-adresa nr.4274/10.03.2021 a Consiliului Judetean Buzau inregistrata sub 
numarul 1203/11.03.2021. 
-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau 
inregistrat sub numarul 1416/19.03.2021 
-referatul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii publice 
inregistrat sub numarul 1417/19.03.2021 
-avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 
1418/19.03.2021 
-prevederile HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al 
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
  În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  
și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor 
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative eferente programului pentru anii scolari 2021-
2022 si 2022-2023. 



Art.2 Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau prin compartimentul 
financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
Movila Banului, judetul Buzau 
30.03.2021 
 
 
 
Presedinte de sedinta, 
Gheorghe Alina Florentina 
 

 
Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Movila Banului in 

sedinta ordinara din data de 30.03.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 
voturi impotriva, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


