
            ROMÂNIA                                                          

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind asumarea responsabilităţii oganizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia, distribuirea 

produselor aferente Programului pentru Şcoli  al României, pentru perioada 

septembrie 2021-iunie 2023, la nivelul comunei Nuşeni 

 

 

 

       Consiliul local al comunei Nuşeni, întrunit în ședintă ordinară din data de 

21.04.2021 în prezența a 11 consilieri locali, 

 

     Având în vedere 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/2714 din 21.04.2021;               

- raportul nr.A.7/2733 din 21.04.2021  întocmit de către doamna Irimieş 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcţia de secretar general al comunei 

Nușeni, cu privire la asumarea responsabilităţii oganizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru 

achiziţia, distribuirea produselor aferente Programului pentru Şcoli  al 

României, pentru perioada septembrie 2021-iunie 2023, la nivelul 

comunei Nuşeni; 

- avizul favorabil  al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu 

nr.A.7/2686 din 20.04.2021; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/2687 din 20.04.2021; 



- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe, înregistrat cu nr.A.7/2688 din 20.04.2021; 

 

În conformitate cu: 

 

- adresa nr. IVB/8443/16.04.2021 a Consiliului Județean Bistrița – 

Năsăud, înregistată la Primăria comunei Nușeni sub nr. 2690 din 

20.04.2021, prin care se solicită comunicarea hotărârii de 

asumare/neasumare a Programului  pentru Școli al României pentru 

perioada septembrie 2021-iunie 2023; 

- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.52/2019 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 Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

          În temeiul prevederilor, art.129 alin.(1), alin.(2) lit.,,d, alin.(7) lit.s, art.139 

alin.(1) lit.g, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1 Se  aprobă asumarea responsabilităţii oganizării şi derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia, distribuirea  



produselor de panificație, lapte, fructe/legume pentru unitățile de învățământ de pe 

raza comunei Nușeni, aferente Programului pentru Şcoli  al României, pentru 

perioada septembrie 2021-iunie 2023, la nivelul comunei Nuşeni. 

     Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan și biroul financiar – contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni. 

   Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(1) lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi 

,,pentru”,  din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni; 

- Consiliul Județean Bistrița – Năsăud. 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

           POP LUCA - IOAN 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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