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referitor la elaborarea unui proiect de hotirire privind aprobarea neasumarii
responsabilitatii organizarii si derularii la nivel Iocal a procedurilor de atribuire a contractetor/
acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare
a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoti al
Romaniei in perioada2021 -2023
Primarul Comunei Parincea anunld in conditiile art.7 din Legea nr.5212003 privind
transparen(a decizionald in administralia publicS,cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
elaborarea unui proiect de privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si
derularii la nivel Iocal a procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru
achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoti al Romaniei in perioada
2021

- 2023,

Anun[ul cuprinde:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, in calitatea sa de inifiator,
calitate acordatd de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgentd nr.57t2O1g privind
Codul administrativ,cu modificirile gi completdrile ulterioare
b) proiectul de hotdrAre privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si
derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru
achizitia produselor si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada
2021

-2023
c) termenul limitS, locul 9i modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrAre:
'

/6.OY,

c.1. termenul limiti:
2021
c.2. locul: Primdria Comunei Parincea;
c.3. modalitatea:
c.3. 1 . e-mail: office@parincea.ro;

ora
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c.3.2. pe suport de hdrtie sau pe suport magnetic la registratura generald a
Primdriei Comunei Parincea
c.3.3. persoana responsabilS pentru relalia cu societatea civild, care sd
primeasci propunerile, sugestiile 9i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de
hotdrAre propus este doam na Andra yASrtAg-consilier -registraturd-comunicare, din
aparatul de specialitate al primarului comunei.
Ro
;

/l,l

d\

f;
PRIMARUL

,)

RO MAN

IA

JUDETUL BACAU
COMUNA PARINCEA
eacAu
tNtslPeTutCONSILIUL LOGAL AL COM
PARINCEA
0 7. tul. 2021

,*.

-

4NEXE........

!}-.p-p-...

PROIEGT DE HOTARARE
privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizariisi derularii la nivel local a
procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor
si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada2O2l -2023

Consiliul Local al comunei Parincea, judetul Bacau, intrunit in sedinta de lucru ordinara

in

de
..........2021;
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
r' Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
'/ Art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 19911997;
'/ Art.129, alin.(2), lit.'d', alin.(7), lit."a" din OUG nr. 571 2019 privind Codul administrativ, cu
modificarlle si completarile ulterioare;
'/ Art.1, alin.(a) din OG nr. 131 2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul
pentru scoli al Uniunii Europene;
'/ Cap.1, pct.1 .4 - 1.6 din Anexa nr. 6 la HG nr. 6401 2017 pentru aprobarea Programului
pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in anul scolar 2017 -2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
'/ Art. 136, alin. (1) si (2) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si

data

completarile ulterioare;

al

constatAnd

ci

primarului

scopul este Programul pentru scoli al Romaniei in perioada2017 -2023,

gtiut fiind faptul ci autoritilile administraliei publice locale reprezinti unul dintre principalele
fundamente ale oricirui regim democratic,

in temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) si alin. (3) lit. f), coroborat cu art.196, alin.1, lit.a) din
Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

PROPUN:

Art. 1. - Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a
procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului
pentru scoli al Romaniei in perioada 2021 - 2023.
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Aft. 2. Pflmarul comunei Parincea, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Cheltuielile necesare pentru indeplinirea obligatiilor care revin Comunei Parincea prin
semnarea acordului prevazut la art.1 din prezenta hotarare, sunt in suma de 12.000 lei si se vor
asigura din bugetul local al comunei Parincea.

Art.4. - (1) Prezenta hotirAre se comunic5, in mod obligatoriu, prin intermediul

secretarului

comunei, in termenul previzut de lege:
a) primarului comunei;
b) prefectului jude[ului BACAU;
c) Consiliului Judetean Bacau

(2) Prezenta hotirAre se aduce la cunogtinld publicS, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul prevSzut de lege, prin publicarea:
a) pe pagina de internet, la adresa: wr/v\rv. parincea.ro
b) prin afisarea in locuri publice.

Ilotarare adoptata in sedinta orfinara a Consiliulrri Loeal al eornunei Parineea din
.....2o21, eu respeetarca prevederilor art.I3g, alin.B, lii.,'i" din OUG
nr.57/ 2OtS privind CODfIL Adrninistraliv, eu rnodifrearile si eornpletarile ulterioare, eu
un nurnar de ..........vo1uri pentrr, .........vo1uri irnpotriv&, ............ abtineri, din rrrrnarul
tolal de I il eonsilieri loeali in funetie si ...... eonsilieri loeali prezenti.
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RJIPORT I}E SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii
organizarii si derularii Ia nivel Iocal a procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a
contractelor/acordu rilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in
perioada 2021-2023

ln conformitate cu prevederile art.136 din OUG nr.57 12019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prezentul raport are la bazi prevederile art. 6 alin. (3), art. 29 alin. (1) lit. c)
gi alin. (3) qi art. 30 alin. (1) qi (2) din Legea nr. 2412000 privind normele de

tehnici legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatS,

cu

modificirile gi completirile ulterioare, reprezentdnd instrumentul de prezentare si
motivare a proiectului de hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii

organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si

a

a

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2021-2023;
Motivul elaboririi acestui proiect de hotdr6re il constituie, cu precidere,
necesitatea aducerii la indeplinire a prevederilor HG nr. 64012017 pentru
aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023;
Prin OG nr.1312017 Guvernul Romaniei a aprobat participarea Romaniei
la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 20161791din 11 mai 2016 al Parlamentului European si al
Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.30812013 si (UE) nr.
1.30612013 in ceea ce priveste schema de ajutoare pentru aprovizionarea
institutiilor de invatamant cu fructe, legume si lapte pentru prescolarii din
gradinite cu program normal de stat si particular acreditat si pentru elevii din
invatamantul primar si gimnazial de stat si particular.

Conform art. 1, alin. (4) din OG nr. 1312017 "Autoritatile competente la nivel
local pentru aplicarea Programului pentru scoli sunt consiliuljudetean si/sau
consiliul local, care isi asuma organizarea si derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului". De asemenea la
alin. (5) se precizeaza "Consiliile judetene si locale sunt obligate sa colaboreze si
sa isi distribuie responsabilitatile inainte de demararea Programului , conform
procedurii aprobate prin hotarare a Guvernului".
Ca urmare, prin HG nr.64012017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli al Romaniei in perioad a2017-2023 si pentru stabilirea bugetului peniru
implementarea acestuia in perioada 2021-2023, cu modificarile si completarile
ulterioare si tinand cont de precizarile din Anexa nr. 6 a Hotararii Guvernului nr.
640t2017, "Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre
consiliile judetene si consiliile locale, Consiliul Local Parincea trebuie sa aprobe
asumarea sau neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei,
pentru perioada 2021 -2023.
Masurile de la pct. 1.4-1.6 prevad urmatoarele:
"1.4 Pentru o buna aplicare a Programului pentru scoli al Romaniei, in
functie de specificul local si posibilitatiile organizatorice si cu incadrarea in
sumele alocate judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz , consiliuljudetean
sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz colaboreaza cu
consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor sau subdiviziunilor
administrativeteritoriale ale municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabilesc de
comun acord un termen de 15 zile lucratoare de la data aprobarii bugetului cu
aceasta destinatie de adoptare a hotararilor cu privire la asumarea/neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
masurilor educative, la niveljudetean si/sau local.
1,5 ln situatia adoptarii unei hotarari privind asumarea/neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,
aferente programului de catre consiliile locale ale municipiilor, oraselor,
comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti,
acestea informeaza consiliuljudetean sau Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, dupa caz, despre hotararea adoptata, in termen de 5 zile.
1.6 ln situatia in care unele consilii locale au hotarat neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,
aferente programului, consiliile judetene si a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti organizeaza si deruleaza procedurile de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si prestarea serviciilor

pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al
Roman iei, doar in respectivele unitati ad mi n istrativ-teritoriale.
Prin adresa nr. 11037117.06.2021Consi|iu| Judetean Bacau solicita, in
temeiul prevederilor legale sus citate, hotararea adoptata de Consiliul Local
Parincea privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contracteloriacordurilor cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului de catre Consiliul Local,
pentru perioada 2021 -2023.
Din aceste considerente, vdzdnd gi motivele de fapt, suntem de pdrere cd
roi ectu I este fu nd a mentat j u rid ic.
in ceea ce privegte con[inutul normativ al proiectului de hotdrdre,
obserudm cd acesta respectd atdt cerin[ele de formd, cdt gi cerinlele de fond, iar
normele iniliate prin acesta se integreazd in ansamblul legisla[iei gi nu conlin
solulii care ar contraveni cu actele pe baza gi in executarea cdrora urmeazd sd
fie aprobatd.
ln concluzie, lindnd cont de competenta materiald gi teritoriald a Consiliului
Local al comunei Parincea, propunem admiterea proiectului de Hotarare privind

p

aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local
a procedurilor de atribuire a contractelorlacordurilor-cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a seruiciilor
pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al
Romaniei in perioada 2021-2023, in forma propusa de initiator, argumentele
aduse sunt reale si pertinente, consideram proiectul oportun , legal si necesar.

Parincea, iulie 2O27
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!a proiectul de hotarare privind aprobarea neasumarii responsabilitatii
organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a
contractelor/acord u ri lor-cad ru de prestare a servic i i lor pentru de ru larea
masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in
perioada 2021-2023

Subsemnatul

, ROSU SOR/N, Primarul comunei Parincea,

Avand in vedere prevederile urmatoarelor acte normative:

-OG nr. 1312017 Guvernul Romaniei a aprobat participarea Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene
- Regulamentului (UE) 20161791 din 11 mai 2016 al Parlamentului
European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 si
(UE) nr. 1.30612013 in ceea ce priveste schema de ajutoare pentru
aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe, legume si lapte pentru
prescolarii din gradinite cu program normal de stat si particular acreditat si pentru
elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular.
- HG nr. 64012017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in
perioada 2017-2023
Conform art. 1, alin. (4) din OG nr. 1312017 "Autoritatile competente la nivel
local pentru aplicarea Programului pentru scoli sunt consiliuljudetean si/sau
consiliul local, care isi asuma organizarea si derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achizitia produselor aferente Programului". De asemenea la
alin. (5) se precizeaza "Consiliile judetene si locale sunt obligate sa colaboreze si
sa isi distribuie responsabilitatile inainte de demararea Programului , conform
procedurii aprobate prin hotarare a Guvernului".

Ca urmare, prin HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia in perioada 2021-2023, cu modificarile si completarile
ulterioare si tinand cont de precizarile din Anexa nr. 6 a Hotararii Guvernului nr.
64012017, "Procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitati intre
consiliile judetene si consiliile locale, Consiliul Local Parincea trebuie sa aprobe
asumarea sau neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei,
pentru perioada 2021 -2023.
Prin adresa nr. 1 1037l17.06.2021Consiliul Judetean Bacau solicita, in
temeiul prevederilor legale sus citate, hotararea adoptata de Consiliul Local
Parincea privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produselor si a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului de catre Consiliul Local,
pentru perioada 2021 -2023.

Analizand implicatiile financiare si logistice necesare implementarii,
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizitia produselor lactate si fructelor sau legumelor precum si a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor
educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru perioada 20212023, constat ca la nivelul comunei Parincea nu exista posibilitatea derularii
procedurii de atribuire a contractelor sus numite.
ln acest sens, tinand cont de activitatea complexa de la nivelul
Compartimentului Urbanism, Protectie Civila, Avize, Autorizatii, Achizitii Publice ,
Programe de Dezvoltare Locala, de personalul insuficient din cadrul Primariei
comunei Parincea, de bugetul insuficient si care nu a fost alocat acestui program,
precum si de faptul ca procedurile aferente acestui program s-au derulat pana
acum la Consiliul Judetean Bacau, care detine baza de date a unitatilor de
invatamant benefeciare ale programului, consider necesara si oportuna
promovarea unui proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilorcadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor- cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente

programului.
Parincea, iulie 2021

