
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind neasumarea responsabilitatii, de catre U.A.T. Comuna  Breaza, a 

organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - 

cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru  
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente 

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 
 

Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  
      Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza înregistrata la nr.  

970/11.02.2019; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 971/11.02.2019; 

 Avizul comisiei de specialitate ; 

 Prevederile H.G. nr. 52/2019, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in 

perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia in anul scolar 2017-2018 ; 

 Prevederile art. 36 alin. (6) lit.”a”, pct.1-2 si alin. (9) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Adresa Consiliului Judetean Buzau-Secretarul judetului nr. 2648/2019; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se stabileste neasumarea responsabilitatii, de catre U.A.T. Comuna 
Breaza, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor–cadru pentru achizitia produselor, precum si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 

2017-2023, urmand ca aceste atributii sa fie derulate pentru U.A.T. Comuna 
Breaza prin intermediul Consiliului Judetean Buzau. 

Art.2. Secretarul  U.A.T. Comuna  Breaza va comunica  celor  interesati  

prezenta  hotarare.  
 PRESEDINTE DE SEDINTA 

                         MOCANU EUGEN                 

                 CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR,                                                                                                                       

UNGUREANU CARMEN 
NR.  21 
BREAZA  28.02.2019 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din 

data de 28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a 
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 11  voturi pentru, - 

voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri 

prezenti la sedinta. 


