
  

 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA BOGHIŞ                   

CONSILIUL LOCAL   

     

HOTĂRÂREA NR. 24 

Din data de 11 iunie 2020 

Privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la 

nivelul comunei Boghiș 

 
 Consiliul local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din 11 iunie 2020 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2081 din 21.05.2020 a primarului comunei Boghiş ; 

- raportul de specialitate nr. 2083 din 21.05.2020 al Compartimentului juridic și resurse umane; 

- raportul de avizare nr. 2341 din 10.06.2020 al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

- Adresa nr. 6431 din 14.05.2020 a Consiliului Județean Sălaj; 

- prevederile art. 1 alin. (4) și (5) din OG nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu completările ulterioare; 

- prevederile pct. 1.2., pct. 1.4., pct. 1.5. și pct. 1.6. din Anexa nr. 6 la   HG 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 și 

comletările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

   

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/ 

acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei 

Boghiș. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiș. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Consiliul Județean Sălaj 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
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