
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT 
 JUDEŢUL DAMBOVITA 
 CONSILIUL LOCAL  BRANESTI 
 

 HOTĂRÂRE 
 

Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 

derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRANESTI , JUDETUL DAMBOVITA 
 

Avand in vedere: 
 

 Adresa nr.2026 din 28.01.2021 emisă de Consiliul Județean Dambovita, Direcția 
Administrarea Patrimoniului; 

 Referatul de aprobare al initiatorului nr.841 din 11.02.2021 prin care se propune neasumarea 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 
pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la 
nivelul U.A.T. Comuna Branesti; 

  Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Branesti,  nr. 842 din 
11.02.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 
a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 
derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti; 

 avizul cu caracter consultativ de adoptare  a proiectului de hotărâre supus dezbaterii 
emis de comisia de specialitate a consiliului local Branesti;  

  Dispozițiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in 
ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane 
si de lapte in instituțiile de învățământ si ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei 
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului 
in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte 
si de produse lactate in instituțiile de învățământ si de modificare a Regulamentului delegat (UE) 
nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde si distribuția de produse de panificație.  

 Dispozițiile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 
perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 
2017-2018  ,modificata si completata;  

 Prevederile art.129 alin.7 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 
                              În temeiul art.139, alin.1, și  art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ ,cu modificari si completari,: 
 

 HOTARASTE 
 
 Art.1 Se  aproba neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Comunei BRANESTI, 
Județul Dambovita cu privire la organizărea și derulărea procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 
derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti. 
 
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Branesti, prefectului județului 
Dambovita și se aduce la cunoștință publică  prin publicarea pe site-ul instituției. 
 
Nr. _______ 
Data__________ 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
-CONSILIER LOCAL-                                             -SECRETAR GENERAL COMUNA- 
Poescu Cristian Claudiu                                                jr Florentina OPREA 



 
 
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL DAMBOVITA 
 PRIMARIA BRANESTI 
Nr. ____/________ 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii 

pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti 
 
 

  Analizând adresa nr. 2026/2021 precum si  implicațiile financiare și logistice 

necesare implementării organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii 

pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti, constatăm 

faptul că acestea depășesc posibilitățile instituției noastre. 

            Vazand : 
-Dispozițiile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind 
normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si 
al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe 
si legume, de banane si de lapte in instituțiile de învățământ si ale Regulamentului 
delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 
al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea 
Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de lapte si de produse lactate in instituțiile 
de învățământ si de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, 
care cuprinde si distribuția de produse de panificație.  
- Dispozițiile H.G nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 
perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017-2018  ,modificata si completata;  
 
          Tinand cont de  faptul că, la nivelul Consiliului Județean există posibilități, atât 

financiare cât și cu privire la existența personalului specializat, în măsură să asigure 

implementarea acestui proiect la nivel județean.  

Pentru cele expuse, în condițiile și motivele arătate,  consideram  necesară și 

oportună  propunerea de neasumare a responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea 

produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. 

Comuna Branesti. 

Conform art. 136 alin. 6-7 coroborat cu alin. 8 din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ ,avizul comisiilor de specialitate se transmite secretarului general 

pana la data de  19 februarie 2021. 

 

PRIMAR, 
Daniel NEAMTU 



 


