
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031- 8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www. rimariabu tea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 167 
din 30 august 2019 

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractului pentru achiziţia de fructe: mere, în cadrul Programului pentru Şcoli al 

României şi a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, 
la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
• Adresa nr. DS/8455/06.08.2019 a Instituţiei Prefectului - judeţul Ilfov, înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 15682/07.08.2019; 
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu 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 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost 
modificată de Hotărârea Guvernului nr. 52/2019 şi Hotărârea Guvernului nr. 559 /2019 privind 
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017; 

• Art. 1 alin. ( 1) din Ordonanţa nr. 13 /2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 5712019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractului pentru achiziţia de fructe: mere, în cadrul Programului pentru Şcoli al 
României şi a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 
nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2019-2020. 
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Art.2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGH~L L IANA- ~.AELA 
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