
HorAnAnn
privind responsabilitatea organizirii 9i derulirii procedurilor de atribuire a contractului

pentru 
"itririlia 

de fructe: here, in cadrul Programului pentru $coli al Rom6niei 9i a

contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative

Consiliul Local al comunei Chiajna intrunit in sedinta ordinara din data de 28.08.2019;

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate al Biroului Achizilii Publice nr. 28122126'08 2019;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Chiajna nr.28361127 '082O19:
- Adresa Instituliei prefectului Judelului llfov, inregistrata la Primaria comunei Chiajna sub nr.

24622t25.07.2019:
- Adresa Institutiei prefectutui Judelului llfov nr. DS/8455/06.08.2019, inregistrati la Primdria

comunei Chiajna sub nr. 26013/07.08.2019;
- Avizul Comiiiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Chiajna;

- DisJoziliite HotirArii Guvernului nr. 640t2017 pentru aprobarea Programului pentru $coli al

Romdniei'in perioada 2017 -2023 9i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia

in anul gcolar 2O1g-2O20, modifi6atd 9i completatd prin dispoziliile HotdrArii Guvernului nr.

52t2Q19;
- Dispoziliile Legii nr. gBt2O16 privind achiziliile publice, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare;
- Dispoziliile Legii nr. 24l2ooo privind normele de tehnici legislativi pentru elaborarea actelor

normative; cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Dispoziliile Ordonanlei ir. 13t2017 privind aprobarea participdrii Rominiei la Programul

pentru $ioli al Uniunii Europene, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
I Oispoziliile HotirArii nr.5212019 privind modificarea 9i completarea Hoterarii G-uvernului nr.

64OiO1i pentru aprobarea Programului pentru gcoli al RomAniei in perioada 2017-2023 9i

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul gcolar 2017-2018:
l Dispozitiile Legii nr. iZtzool privind transparen,ta decizionali 

. 
Privind ,transparenla

decizionald in adriinistralia public6, republicatd, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

in temeiul orevederiloi art. lZS, alin. 14, art. 136 9i art. 'l96, alin.1 , lit.a) din Ordonanla de

Urgenld a Guvernului nr.57120'19 privind Codul administrativ'

HOTANISTE:
Art. 1. Se aprobi neasumarea responsabilitilii organizirii ,si derulirii procedurilor de

atribuire a contractului pentru achizilia de fructe: mere, in cadrul Programului pentru $coli al

Romaniei gi a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative, la

nivelul comunei Chiajna.

Art. 2. Hotdr6rea in cauzi se comunici, in conformitate cu prevederile legale,

persoanelor interesate, Consiliului Judelean llfov 9i Instituliei Prefectului judelului llfov, in

vederea verificdrii legaliti!ii.
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