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ROMÂNIA                                   

JUDEŢUL SĂLAJ                        

COMUNA CRASNA                                                  

CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.40. 
Din data de 25.06.2020. 

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.5369/17.06.2020, Raportul compartimentului 

de specialitate nr.5378/17.06.2020, Avizul comisiei de specialitate; 

 Luând în considerare: 

-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. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  Contrasemnează, 

         Filip Ioan                                       Secretarul general al comunei, 

                                                Lazar Veturia 


