
                   

 

                  R O M Â N I A                                                                     PROIECT                                                   

       JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BUDEŞTI 

 

                                                PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 18 / 2020 

privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație    

                        pentru școlile de pe raza comunei Budești 

 

         Consiliul local al comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă _______ la 

data de ______ 2020; 

         Având în vedere: 

         Referatul de aprobare nr. 1474 din 15 mai 2020 al primarului comunei Budești privind 

asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza 

comunei Budești;  

         Raportul nr. 1475 din 15 mai 2020 al compartimentului financiar coontabil administrativ 

privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe 

raza comunei Budești; 

         Adresa nr. 22009/17.10.2019 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud înregistrată la Comuna 

Budești sub nr. 4364/18.10.2019; 

         Avizul _______ al Comisiei pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, 

familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport nr. ____ din  _______ 2020;           

         În conformitate cu : 

         Prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023 modificată prin H.G. nr. 52/2019 și H.G. 559/2019; 

         În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

                                                     HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1. – Se  aprobă  asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație 

pentru școlile de pe raza comunei Budești. 

         Art.2. – Se aprobă asumarea resposabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică. 

         Art.3. – Se împuternicește domnul Codrea Vasile - Primarul comunei Budești pentru 

implementarea în bune condiții a programului privind distribuirea produselor de panificație pentru 

școlile de pe raza comunei Budești.  

         Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Budeşti și commpartimentul financiar contabil, administrativ. 

         Art.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi 

,,pentru” __________,,împotrivă”__________,,abțineri”   din cei ____ consilieri prezenţi la şedinţă. 

         Art.6. – Hotărârea se comunică cu: 

        Instituţia prefectului –Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

        Consiliul Județean Bistrița-Năsăud; 

        Primarul comunei Budești; 

        Compartimentul finaciar contabil, administrativ. 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE:                              AVIZ DE LEGALITATE 

                      PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL 

               Vasile CODREA                                                          Ioan HEDEȘ 


