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HOTĂRÂREA Nr. 2/ 2023 

cu privire la neasumarea de către Comuna Blandiana a responsabilitățiilor organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 

și a contractelor/acordurilor-cadru  pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026. 

 

  

 Consiliul Local al Comunei Blandiana, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 

ianuarie 2023; 

Luând în dezbatere: 

 referatul de aprobare a primarului comunei Blandiana nr. 191 /20.01.2023, cu 

privire la neasumarea de către Comuna Blandiana a responsabilitățiilor organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor-cadru  pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026 

 adresa Consiliului Județean Alba nr.1063/DDB/VII.2.G.8/16 ianuarie 2023; 

 raportul de specialitate nr. 192/20.01.2023 întocmit de Compartimentul financiar-

contabil, resurse umane, taxe si impozite locale, arhivă. 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 640/2017 pentru aprobarea Planului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 

2017-2018, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 6; 

- Ordonanței nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

  - art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 În temeiul temeiul art. 136, art. 139, şi art. 196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1 Se aprobă neasumarea de către comuna Blandiana a responsabilitățiilor 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru  pentru achiziția serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 

2023-2026. 

 Art.2 1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept 

al său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al 

comunei Blandiana, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestat la secţia de contencios administrative și fiscal a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea 

prealabilă depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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Art.3 Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează viceprimarul comunei Blandiana.  

Art. 4  Prezenta hotărâre se va comunica către: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Alba,   

- Consiliul Județean Alba,  

- dosar de ședință,  

- Primarului comunei Blandiana  

- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, 

pe pagina de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează  la sediul Primăriei Blandiana. 

 

Blandiana, 31 ianuarie 2023 

 

 

 

                   Preşedinte de şedință                                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                            Consilier,                                                         Secretar general al comunei, 

             Vasile GAVRILĂ                                                  Ioan-Ovidiu CUNȚAN   

 

 

 

 

Număr consilieri locali în funcţie: 9 

Număr consilieri locali participanți la ședință: 9 

Număr voturi „pentru”: 9 

Număr voturi „împotrivă”: 0 

Abțineri de la vot: 0 

Sistem de vot : deschis 
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