
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 16/2020 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de servicii 

pentru derularea măsurilor educative la nivelul Comunei Mihalț 
 

 
                  Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
19 februarie 2020, ședință publică; 
                  Luând în dezbatere: 
- proiectul de hotărâre, inițiat de primarul comunei Mihalț și înregistrat sub nr.952/2020, cu privire 
la neasumarea responsabilității  organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de servicii pentru 
derularea măsurilor educative la nivelul comunei Mihalț; 
- referatul de aprobare nr. 953/2020, întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre; 
- raportul de specialitate întocmit de către consilier achiziții publice și înregistrat sub nr.971/2020; 
                  Având în vedere: 
- adresa Consiliului Județean Alba, nr.1511/DDB/VII/1/C7/2020, referitoare la adoptarea unei 
hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor locale în implementarea 
programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023; 
- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 6; 
- prevederile Ordonanței de Guvern nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
                  În temeiul art.129 alin.(7) lit.a), art. 139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

               Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor 
– cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului 
pentru școli al României, pentru perioada 2020 – 2023 , la nivelul Comunei Mihalț. 
                Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Alba. 



                Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Mihalț și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Mihalț. 
                 Art.4. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Instituției Prefectului – 
Județul Alba, Consiliului Județean Alba. 
 
 
                                                                                            Mihalț, la 19 februarie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție (100%  din numărul consilierilor prezenți).  

 
 
 
                 Președinte de ședință,                                        Contrasemnează secretar, 
               Consilier Dorin Breazu                                           Mariana Salcău 


