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  HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL Sieu Magherus nr.73/28.11.2019 privind asumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor 

/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru 

şcoală a României în perioada  2017-2023. 
 
 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în 
şedinţă ordinara ,în data de 31.05.2021 . 

 Avand in vedere: 

       -Referatul de aprobare  intocmit de  primarul comunei Sieu Magherus inregistrata sub  

nr. 3865/ 25.05.2021 ; 

 -Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei inregistrat sub 

nr.3866/25.05.2021; 

-Adresa Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.IVB/8443 / 16.04.2021 ; 

-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 2017-2017,cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si  

completarile ulterioare;  

          -prevederile art.129 alin.1,alin.7 lit.a , 139 alin. 1  din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile Ordonantei nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Legii nr.24/2000, republicată,privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 

 -avizul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Sieu Magherus  

înregistrat sub  nr.26 /27.05.2021; 

 -avizul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului Local Sieu Magherus  

înregistrat sub  nr.14 /27.05.2021; 

 -avizul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local Sieu Magherus  

înregistrat sub  nr.14 / 26.05.2021;   

          In temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

H O T Ă RĂ Ş T E: 
 
 

ART I.Se modifica art.1 al HCL Sieu Magherus nr.73/28.11.2019 si va avea 

urmatorul cuprins: 
Art.1.(1).Consiliul Local al comunei Sieu Magherus îşi asumă responsabilităţile 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoali al României pentru: 

-produse de panificatie cu finantare de la bugetul de stat prin Consiliul Judetean 

Bistrita Nasaud; 
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(2).Consiliul Local al comunei Sieu Magherus  nu îşi asumă responsabilităţile 
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru 

achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoali al României pentru: 

-produse lactate-cu finantare europeana; 

-fructe sau legume-cu finantare europeana. 
 

   ART.II.  Se modifica art.2 al HCL Sieu Magherus nr.73/28.11.2019 si va avea 

urmatorul cuprins: 

Art.2.(1) Se  împuterniceşte primarul comunei Sieu Magherus să organizeze şi să deruleze 
procedurile de atribuire a contractelor /acordurilor pentru achizitia produselor  pentru şcolile 
de pe raza comunei Sieu Magherus prevezute la art.1 alin 1. 

(2) Organizarea şi  derularea procedurile de atribuire a contractelor /acordurilor pentru 

achizitia produselor  pentru şcolile de pe raza comunei Sieu Magherus prevezute la art.1 alin 2 

se vor exercita de catre Consiliul Judetean Bistrita Nasaud. 
 
ART.III. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu 

Magherus astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 11 ,  abţineri 
1 , împotrivă  0 .   

 
ART.IV. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Sieu 

Magherus cu: 

- Instituţia Prefectului-Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Sieu Magherus ; 

- Compartimentul contabilitate,d-na Vinca Monica Dorina persoana responsabila cu 

achizitiile publice; 
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