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HOTĂRÂREA NR. 15/2023 

privind neasumarea de către UAT Comuna Arieșeni a responsabilităților organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru pentru achiziția produselor, respectiv a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară  azi 20 

februarie  2023       
               Având în vedere:  
      - referatul de aprobare nr.789/15.02.2023 întocmit de domnul primar, prin care se propune 
neasumarea de către UAT Comuna Arieșeni a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a acordurilor-cadru pentru achiziția produselor, respectiv a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2026. 
      - Adresa nr. 1063/DDB/VII.2.G.8/16.01.2023 primită din partea Consiliului Județean – Județul 
Alba, înregistrată la Primăria comunei Arieșeni sub nr. 752/15.02.2023;  
            Prevederile: 
      - Hotărârii nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-
2020 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în noul an școlar 2017-2018, cu 
modificările și completările ulterioare ; 
      - Ordonanței nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al 
Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
     - Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul 
Consiliului local 
     - art. 129 alin, 2 lit. (d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
           În temeiul dispozițiilor art. 139 alin.3 și art.196 alin.1 lit. (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, Consiliul Local al comunei Arieșeni:        
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
   Art.1. Se aprobă neasumarea de către UAT Comuna Arieșeni a responsabilităților organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru pentru achiziția produselor, respectiv a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 
2023-2026. 
           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl Pantea Gheorghe, 
primarul comunei Arieșeni, jud. Alba. 
      Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta hotărâre se comunică și înaintează: 
Instituției Prefectului județului Alba, Consiliului Județean – Județul Alba, Primarului comunei Arieșeni, 
se afișează la avizierul primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro, se anexează la dosarul ședinței 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabil exprimate care reprezintă 81,81 % din numărul 
consilierilor în funcţie.                                                                                          

Arieșeni, 20 februarie 2023 
                             contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                                                                     pt. secretar general comună, 
  consilier local                                                                                                                     inspector asistent 
Teodor PANTEA                                                                      Ionel-Viorel BELEI 
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