
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 15 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
 
        Privind asumarea/neasumarea responsabilităților pentru organizarea și derularea  
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor lactate,  
       de panificaţie precum şi a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente  
                         distribuţiei de lapte, produse lactate şi fructe în şcoli 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2020.  
                 
         Având în vedere: 
        -Inițiativa primarului Antal Petru,exprimată prin referatul de aprobare nr.997/14.01.2020, 
        -Raportul de specialitate al doamnei Dudaș Donică Mihaela, inspector Protecția Civilă, 
        -Adresa Consiliului Judetean Arad nr.203 din 07.01.2020 prin care ne 
         solicită să promovăm pentru anul 2020-2021  o hotărâre de Consiliu Local privind  
         asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a  
         contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor lactate, de panificaţie precum şi a 
         serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuţiei de lapte, produse lactate 
          şi fructe in şcoli, 
        -Prevederile Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 
         României în perioada 2017-2023  și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 
          în anul scolar 2017-2018, 
         -În conformitate cu prevederile  art.1, alin.(4)  din O.G. nr. 13 /18.08 2017 privind aprobarea 
          participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene:” Autorităţile competente  
          la nivel local pentru  aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul judetean şi /sau  
          consiliul local,care isi asuma organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor  
          pentru achiziţia  produselor aferente Programului.” 
         -Prevederile Hotărârii nr.52/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern  
           nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023  și  
           pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu  
           modificările și completările ulterioare, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pecica, 
        -Votul ”pentru” a 15 consilieri, ”abținere” a 1 consilier,  din cei 17 în funcție, fiind prezenți 16 
         consilieri. 
       - In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Orașul Pecica nu își asumă responsabilitățile privind  organizarea și derularea  procedurilor 
de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor lactate, de panificaţie 
precum şi a serviciilor privind derularea măsurilor educative aferente distribuţiei de lapte,                                         
produse lactate şi fructe în şcoli. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dudaș Donică 
Mihaela, inspector Protecția Civilă şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 



            Compartiment Juridic. 
           -Consiliul Județean Arad, 
           -Doamna Dudaș Donică Mihaela, inspector Protecția Civilă. 
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