
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL FLORICA 
	

HOTĂRÂRE 
privind neasumarea responsabilității UAT comuna Florica a organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 
și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, aferente Programului pentru anii scolarii 2021-2022 si 2022-2023 
 
Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

-referatul de aprobare al  primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău, 
inregistrată sub nr.534/18.03.2021; 

-raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului  
contabilitate si achiziţii publice  inregistrat la nr.540/18.03.2021; 
         -avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 
         -adresa secretarului judetului Buzău nr.4274/10.03.2021; 

- prevederile Hotărârii 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. 

În temeiul art. 129 alin. 1 si art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanta de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,emite: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se stabileste neasumarea responsabilității UAT comuna Florica a 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru anii scolarii 2021-
2022 si 2022-2023 urmând ca aceste  atribuţii să fie  derulate pentru UAT Comuna 
Florica prin intermediul Consiliului  Judeţean Buzău . 

 Art.2 Secretarul Comunei Florica, judeţul Buzău va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor si instituţiilor interesate. 

 
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 

Consilier 
Lupu Cristian 

 
                                                                              Contrasemnează 

Florica 31.03.2021                                                      Secretar general delegat,               
Nr. 18                                                                            Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 31.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de __voturi pentru , 
__ abtineri si ___ voturi impotriva , din numarul total de ____consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta. 

 
 


