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ROMÂNIA                                  Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                       Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                                 Lazar Veturia  
CONSILIUL LOCAL       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 
derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj  

 
Consiliul Local al Comunei Crasna, județul Sălaj; 

Având în vedere:  
- Adresa nr.6431/14.05.2020 emisă de Consiliul Județean Sălaj,  referitor la adoptarea unei hotărâri 
privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea programului pentru 
școli al României;  
- Referatul de aprobare  a primarului comunei Crasna nr…… 
- Raportul compartimentului de specialitate nr......;  
- Avizul comisiei de specialitate; 
-Dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele 
din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale 
Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de 
fructe și legume, de lapte și de produse lactate în instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului 
delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde și distribuția de produse de panificație.  
-Prevederile art.1 alin.(4)-(5), art.3 alin.(11) din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
- Dispozițiile art.9 și pct.1.5. H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.129 alin.7 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
  În temeiul art.136, alin.(1), și al art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Comunei Crasna, 

Județul Sălaj a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. 
Comuna Crasna, județul Sălaj. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Crasna. 
  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Consiliul Județean Sălaj; 
- Site: www.primariacrasna.ro; 
- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

             BOGYA MIKLÓS 
 
 Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR... 
 

REFERAT DE APROBARE 

Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și 

prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna 
Crasna, jud. Sălaj  

 
 

Subsemnatul Bogya Miklos primar al comunei Crasna județul Sălaj supun 
atenției Consiliului Local Crasna proiectul de hotărâre privind propunerea de 
neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii 
pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj. 

 Analizând implicațiile financiare și logistice necesare implementării organizării 
și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative 
la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, constatăm faptul că acestea depășesc posibilitățile 
instituției noastre. 

 De asemenea, se impune a se arăta faptul că, la nivelul Consiliului Județean 
există posibilități, atât financiare cât și cu privire la existența personalul specializat, în 
măsură să asigure implementarea acestui proiect la nivel județean.  

Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de 
HOTĂRÂRE privind privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea 
produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul 
U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj. 

 
 

PRIMAR 
BOGYA MIKLÓS 
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ROMÂNIA                          APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ                PRIMAR 
COMUNA CRASNA                     BOGYA MIKLÓS 
NR.. 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind necesitatea si oportunitatea propunerii de neasumare a responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor 
cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea 

măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna 
 
Având în vedere: 
  Dispozițiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce 
privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in 
instituțiile de învățământ si ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește 
ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in 
instituțiile de învățământ si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, 
care cuprinde si distribuția de produse de panificație. 
  Dispozițiile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 
2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 ; 
 Prevederile art.129 alin.7 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;        
 Analizând implicațiile financiare și logistice necesare implementării organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea 
de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, constatăm faptul 
că acestea depășesc posibilitățile instituției noastre.  
  De asemenea, se impune a se arăta faptul că, la nivelul Consiliului Județean există posibilități, 
atât financiare cât și cu privire la existența personalul specializat, în măsură să asigure implementarea 
acestui proiect la nivel județean.  

Pentru cele expuse, în condițiile și motivele arătate, consider necesară și oportună propunerea 
de neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea 
măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Crasna, jud. Sălaj. 

 

Compartiment achiziții publice; 
Consilier achiziții publice 

Vékás Albert-Levente 
 
 
 
 
 


