
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.77 
DIN 31.10.2022 

privind aprobarea neasumării responsabilităţii UAT Comuna Şimand,  organizării 
şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziţia produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor 
privind derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al 

României pentru anii școlari 2023-2027 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
31.10.2022 
Având în vedere: 

- Adresa nr.24036/12.10.2022 a Consiliului Judeţean Arad, Direcţia Economică, 
Serviciul Venituri, înregistrată la Primăria comunei Șimand sub nr.4887/18.10.2022; 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- raportul de specialitate al doamnei secretar general Brîndaş Lavinia; 
- Prevederile Legii nr.55/2018, pentru aprobarea O.U.G nr.13/2017, privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene; 
- Prevederile Anexei nr.6 din H.G. 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; 

- Prevederile art. 129 alin. (7), lit.(a) din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul comisiei de specialitate din domeniul activități social-culturale, culte, 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului local 
Șimand; 

- Votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi  13 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  - Se aprobă neasumarea responsabilităţii UAT Comuna Şimand,  organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor 
educative aferente Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2023-2027. 
Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Primarul comunei Şimand; 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Consiliul Judeţean Arad; 

 
  

     Președinte de ședință,                      Avizat de legalitate, 

                      Barna Lionel                Secretar general,  

                     Brîndaş Lavinia 
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