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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  339 
din  31.07.2019 

 
 

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 
programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al 
României, la nivelul municipiului Galați 

 
 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 374/16.07.2019 
 

 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară în data de 
31.07.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46068/16.07.2019 a inițiatorului -  
Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46070/16.07.2019, al 
Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcţiei Financiar 
Contabilitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, 
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement; 

Având în vedere dispozițiile pct. 1.2 și pct. 1.4  al Capitolului I din anexa 6 la 
Hotărârea nr. 640 din 7 septembrie 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 modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 
şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 19/37/2018 privind aprobarea 
documentaţiei standardizate de atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru de 
furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate şi produselor de panificaţie  în 
cadrul Programului pentru şcoli al României, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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Văzând solicitarea nr. 2219/15.02.2019, a Consiliului Județean Galaţi, 
înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galaţi sub                                             
nr. 56453/02.07.2019; 

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind organizarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 
Municipiul Galați pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (7), lit. ”a” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 -  Nu se asumă responsabilitatea organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire, a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente 
programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României, la 
nivelul municipiului Galați, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și 
particular din municipiul Galați. 

 

Art. 2 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 
 
Art. 3 – Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretar General, 


