
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind neasumarea responsabilitatii UAT Naeni a organizarii si derularii 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia 
produselor, precum si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului 
pentru scoli al Romaniei in perioada 2021-2023 

 
Consiliul local Năeni, 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
513/30.03.2021,  

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 514/30.03.2021,  

- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Naeni 
inregistrata la nr. 515/30.03.2021; 

- prevederile HG nr. 52/2019, pentru modificarea si completarea 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 2021-2022; 

- adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 4274/11.03.2021; 
- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 

alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE, 
 
                Art. 1 Se stabileste neasumarea respomsabilitatii UAT Comuna Naeni, a 
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 
pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor cadru de prestare 
a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru 
scoli al Romaniei in perioada 2021-2023, urmand ca aceste atributii sa fie derulate 
pentru UAT Comuna Naeni prin intermediul Consiliului Judetean Buzau.    
 



 Art. 2 Secretarul general al comunei va comunica in termenul prevazut de 
lege prezenta hotărare primarului comunei Naeni, Institutii Prefectului Buzau si se 
aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei precum si pe pe pagina 
de internet www.primarianaeni.ro.  
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
BELET IONEL 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

DANIEL MIHĂILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 9 consilieri prezenţi la 

ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

