
   
  

                                R O MÂ N I A  

                                           JUDEŢUL BUZĂU 

                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

         
 
                                                                                          
                                                     HOTĂRÂREA nr. 16 din 31.03.2021 
                                                                            

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

contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor 
educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 

și 2022 - 2023 
  

Consiliul Local al comunei Racoviteni întrunit în şedinţa ordinară,  
Având în vedere: 

- Raportul de fundamentare nr.  605/25.03.2021 al primarului Comunei 
Racoviteni,prin care se propune neasumarea responsabilitatii organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru  
achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor 
educative la nivelul comunei Racoviteni; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 
Racoviteni,judetul Buzau, nr.  606/25.03.2021    privind neasumarea 
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de 
servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Racoviteni 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.607/25.03.2021 
- adresa nr.4274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzau, inregistrata la 

Primăria Comunei Racoviteni cu nr. 496/15.03.2021 
Ținând seama de prevederile legale: 

- art. 129 alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (4) al O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene  

- prevederile Cap.I, pct.1.4 din Anexa nr.6  la H.G. 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, 
modificata si cu modificările și completările ulterioare 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 53/2002 privind transparența decizională in 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare 

 



 
   

În temeiul prevederilor art. 139 coraborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel 

local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 
produselor și a contractelor/acordurilo - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru 
anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta se încredinţează 
primarul comunei Racoviteni, prin aparatul de specialitate. 
            Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea in 
monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro, in termenul prevazut de lege; 
 
 
 
 
 

 Preşedinte   de şedinţă,   
      consilier local,  
       Chelu Camelia 

                                                           Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar general 
                                                                                 Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de   , cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un număr de  8 voturi 
pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 8 consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la 
ședință. 
 
 
 
 



 
 
 
                                R O MÂ N I A  

                                           JUDEŢUL BUZĂU 

                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

         
 
                                                                                          
                                       PROIECT  DE   HOTĂRÂRE nr. 16 din 25.03.2021 
                                                                            

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al 

Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 - 2023 
  

Primarul comunei Racoviteni 
Având în vedere: 

- Raportul de fundamentare nr.605/25.03.2021   al primarului Comunei 
Racoviteni,prin care se propune neasumarea responsabilitatii organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru  
achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor 
educative la nivelul comunei Racoviteni; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 
Racoviteni,judetul Buzau, nr.  606/25.03.2021    privind neasumarea 
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de 
servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Racoviteni 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr .607/25.03.2021 
- adresa nr.4274/10.03.2021 a Consiliului Județean Buzau, inregistrata la 

Primăria Comunei Racoviteni cu nr. 496/15.03.2021 
Ținând seama de prevederile legale: 

- art. 129 alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (4) al O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene  

- prevederile Cap.I, pct.1.4 din Anexa nr.6  la H.G. 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, 
modificata si cu modificările și completările ulterioare 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 53/2002 privind transparența decizională in 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare 
 



 
 
 

În temeiul prevederilor art. 139 coraborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  

 
                                                                PROPUNE 
 

Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel 
local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia 
produselor și a contractelor/acordurilo - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru 
anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta se încredinţează 
primarul comunei Racoviteni, prin aparatul de specialitate. 
            Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea in 
monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro, in termenul prevazut de lege; 
 
 
 
 
 

   Primar  
      Manu Vergilius-Luis 
        

                                                           Avizat legalitate 
                                                                                          Secretar general 
                                                                                 Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                                RAPORT DE FUNDAMENTARE 
 
       Subsemnatul Manu Vergilius-Luis primar al comunei Racoviteni, judetul Buzau 
supun atentiei Consiliului Local proiectul de hotarare privind propunerea de 
neasumare a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de 
servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Racoviteni. 
      Analizand  implicatiile financiare si logistice necesare implementarii organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor 
educative la nivelul U.A.T. Racoviteni,constatam faptul ca acestea depasesc 
posibilitatile institutiei noastre. 
     De asemenea se impune a se arata faptul ca, la nivelul Consiliului Judetean exista  
posibilitati, atat financiare cat si cu privire la existenta personalului specializat,in 
masura sa asigure implementarea acestui proiect la nivel judetean. 
    Pentru considerentele expuse mai sus,supun spre aprobare proiectul de hotarare 
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de 
servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Racoviteni 
   
 
 
 
 PRIMAR 
                                                   Manu Vergilius-Luis 
 
 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 
nr 605/25.03.2021 



 
 
 

 
 
 RAPORT DE SPECIALITATE 

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare 
a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru 

anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023 
 

     Avand in vedere: 
• Dispozitiile Regulamentului de punere in aplicare (UE)2017/39 al Comisiei 

privind normele de aplicare a Regulamentului(UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din 
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, banane si lapte in 
institutiile de invatamant si ale Regulamentului delegat(UE) 2017/40 al 
Comisiei de completare a Regulamentului(UE) nr.1308/2013 al Parlamentului 
European si al Consiliului in ceea ce priveste ajutoarele din partea Uniunii 
pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in 
institutiile de invatamant si de modificare a Regulamentului delegat (UE) 
nr.907/2014 al Comisiei,care cuprinde si distributia de produse de panificatie; 

• Dispozitiile H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al 
Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia ; 

• Prevederile art.129 alin.7 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
       

      Analizand implicatiile financiare si logistice necesare implementarii , organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor 
educative la nivelul U.A.T. comuna Racoviteni,constatam faptul ca acestea depasesc 
posibilitatile institutiei noastre; 
 

 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 

 
Com. Racovițeni 3724539, Tel/Fax:0238/798134 

E-mail: primariaracoviteni@yahoo.com 

 
Nr.606/25.03.2021 



      De asemenea se impune a se arata faptul ca, la nivelul Consiliului Judetean exista 
posibilitati, atat financiare cat si cu privire  la existenta personalului specializat, in 
masura sa asigure implementarea acestui proiect la nivel judetean. 
 
 
 
Pentru cele expuse,in conditiile si motivele aratate, consider necesara si oportuna 
prupunerea de neasumare a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si 
prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. comuna 
Racoviteni; 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Secretar general 
                                                 Ghioca Amalia-Cleopatra 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 ROMĂNIA  
JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  RACOVIȚENI 
CONSILIUL  LOCAL 
Nr. 607   din  25.03.2021 
 
 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 
La proiectul de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente 

Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023 
 

     
Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racovițeni, reunite în 

ședinta, au analizat ,,  La proiectul privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la 
nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a 

contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente 
Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2021 – 2022 și 2022 – 2023 

  ”AVIZ    FAVORABIL„. 
 
 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 
TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 
 
        Președinte,               Secretar,   
 
ZAMFIRESCU  DOREL                     DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 
 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE ȘI 
CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 
 
      Președinte,                            Secretar,   
 
   CHELU CAMELIA                 SAMOILĂ DORIN 
 
 
 
COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALA 
 
 
    Președinte,                            Secretar,   
 
STROE NICOLETA                               IGNAT DUMITRU 
 


