
                            R O M Â N I A
             JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI
     __________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________

H O T Ă R Â R E
privind neasumarea responsabilită�ii organizării � i derulării procedurilor de atribuire a

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi�ia produselor � i a contractelor/acordurilor-cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii � colari

2021-2022 
� i 2022-2023 la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU : 
avand in vedere :  

- adresa Consiliului Judeţean Buzău nr. 4.274 din 10 martie 2021 ; 
- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 771 din 29

martie 2021 ;
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat la nr. 772 din 29

martie 2021 ;
- avizele Comisiilor de specialitate la proiectul de hotărâre , inregistrate la nr. 788/789/790  din 30

martie 2021  anexate la hotărâre ; 

 prevederile art. 4 � i art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

 prevederile art. 1 , art. 7 , alin. (2) din 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 ; 

 pct. 1.4 din cap. I , al anexei nr. 6 coroborat cu prevederile art III din HOTĂRÂREA nr. 52 din
30 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea  Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea
bugetului  pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 ;

 prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare ;

 prevederile  art. 56 , art. 120 , alin. (1) , art. 121 alin. (1) � i (2) � i art. 139,  alin. (2) din
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;

In temeiul prevederilor : art. 129 , alin. (1) , alin. (2) lit. “d”  alin. (7) lit. „n” şi „s”, art . 139, alin. (3)
şi art. 196, alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ .

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilitatii u.a.t. Căneşti , privind  organizarea si derularea

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
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perioada 2021 – 2022 ŞI 2022 - 2023 , urmand ca aceste atributii sa fie derulate pentru u.a.t Căneşti
prin intermediul Consiliului judetean Buzau .

Art.2 Primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari , fiind mandatat ca in numele si in interesul u.a.t-ului sa semneze documentatia prin care
Consiliul Judeţean Buzău sa indeplineasca prevederile stabilite conform « ART.1 » din prezenta
hotarare . 

Art.3 Prezenta Hotărăre se comunică : 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau  ; 
- Consiliul Judeţean Buzău ; 
- Primar comuna ; 
- Compartiment  finaciar – contabil  : 
- pe site propriu – wwwcomunacanesti.ro ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  ,
Consilier local , Florinel MIHU

       CONTRASEMNEAZĂ,                              
Secretarul General al comunei Căneşti

    Vasile EPURAN

Nr. 19 
Canesti , Buzău – 31 martie 2021 ;
„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti, judetul Buzau in
sedinta din data de 31 martie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (3)  şi art. 196 , alin.
(1), lit. “a”, coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 9(noua)  voturi „pentru”, ”-
„ abţineri” si „–„ impotriva “ din numarul  total de 9(noua)  consilieri locali în funcţie, si 9(noua)
consilieri prezenti la sedinta „
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.19/2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE
Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura

0 1 2 3

1 Adoptarea hotărârii1) 31/03/2021

2 Comunicarea către primarul comunei2) 31/03/2021

3 Comunicarea către prefectul județului3) 31/03/2021

4 Aducerea la cunoștnță publică4+5) 31/03/2021

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 31/03/2021

6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
după caz

-

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz.”;
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…;
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 
general al comunei.;
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu 
caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu 
caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”


