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Nr. 871 / 08.02.2022 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind neasumarea responsabilității organizării  contractelor  / acordurilor – cadru  pentru 
achizitionarea  de lapte si produse lactate precum si a produselor de panificatie aferente 

Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor – acordurilor cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea masurilor educative la nivelul  comunei Mereni, judetul Constanta  

 
 

Consiliul Local al Mereni, Judeţul Constanta, întrunit în sedinţa ordinară din data de  11.02.2022; 
Având in vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 872 / 08.02.2022  al  d-lui Dumitru Gurita  - Primarului Comunei Mereni, 
judetul  Constanta. 

b) Raportul de specialitate nr. 873 / 08.02.2022   întocmit de d-na Sulic Mihaita – inspector  asistenta 
sociala in cadrul Primariei  comunei mereni, judetul Constanta. 

c) Adresa nr. 4575 / 01.02.2022  emisă de Consiliul Județean  Constanta inregistrata la Primaria Mereni 
sub nr. 857 / 08.02.2022  referitor la adoptarea unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității consiliilor 
locale în implementarea programului pentru școli al României; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.7 lit.a) din din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si completari 

ulterioare; 
b) Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele 
din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe si legume, de banane si de lapte in instituțiile de învățământ si ale 
Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de 
fructe si legume, de lapte si de produse lactate in instituțiile de învățământ si de modificare a Regulamentului delegat 
(UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde si distribuția de produse de panificație. 

c) Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 si pentru stabilirea  bugetului pentru implementarea acestuia in anul 2017-2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

d) art. 1 alin.4 şi alin.5, art.3 alin. 1A1 din O.G nr.13/2017 privind aprobarea participării României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, modificată şi completată prin Legea nr.55/2018; 

e) Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), pct. 6, lit. a) , art.133 alin(1), art 134 alin. (1),  lit. a), 

art.136 alin. (1) si alin (8), art 139 alin. (1),  art. 140 alin. (1), art. 196 alin.(1), lit.a, art197 si art 243 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificari si completari ulterioare; 

 
SE PROPUNE: 

 
Art.1. Neasumarea responsabilităților autorităților locale ale Comunei Mereni, Județul  Constanta  pentru 

organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea  de lapte si 
produse lactate precum si a produselor de panificatie aferente programului pentru scoli al Romaniei  si a contractelor 
/ acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea  masurilor educative la nivelul comunei Mereni, judetul 
Constanta. 

Art. 2. - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Mereni prin compartimentele de 
specialitate. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Mereni  va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta pentru control si verificarae 
legalitatii. 

 
 

 
               INITIATOR                                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

PRIMAR                                                                                                SECRETAR GENERAL 
     DUMITRU GURITA                                                                                          SERIF SIBEL    
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Nr. 872 / 08.02.2022 
 
 

Referat de aprobare 
 
 

Dl. Dumitru Gurita , Primar al Comunei Mereni, jud. Constanta. 
În temeiul prevederilor art. 136 alin 1 din OUG NR 57/2019, privind Codul Administrativ îmi exprim 

iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării  
contractelor  / acordurilor – cadru  pentru achizitionarea  de lapte si produse lactate precum si a 
produselor de panificatie aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor – 
acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul  comunei 
Mereni, judetul Constanta . 

 
 

Referat de aprobare 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind neasumarea responsabilității organizării  contractelor  / acordurilor – cadru  pentru 
achizitionarea  de lapte si produse lactate precum si a produselor de panificatie aferente 

Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor – acordurilor cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea masurilor educative la nivelul  comunei Mereni, judetul Constanta  

 
 
Avand în vedere: 

 
- Adresa nr. 4575 / 01.02.2022  emisă de Consiliul Județean Constanta  inregistrata la Primaria Mereni 
sub nr. 857 / 08.02.2022 referitor la adoptarea unei hotărâri privind asumarea / neasumarea 
responsabilității organizării  contractelor  / acordurilor – cadru  pentru achizitionarea  de lapte si 
produse lactate precum si a produselor de panificatie aferente Programului pentru Scoli al Romaniei 
si a contractelor – acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la 
nivelul  comunei Mereni, judetul Constanta 
- Prevederile pct. 1.5. din anexa nr. 6 la H.G. nr.640/2017 “In situatia adoptarii unei hotarari privind 
asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea masurilor educative, aferente programului de catre consiliile locale ale municipiilor, 
oraselor, comunelor, sau subdiviziunilor administrative-teritoriale ale Municipiului Bucuresti, aceste 
informeaza Consiliul Judetean sau Consiliul General al Municipului Bucuresti, dupa caz despre hotararea 
adoptata, in termen de 5 zile”. 

 
Ca urmare a celor expuse mai sus, propunem emiterea unei hotărâri prin care Consiliul Local Mereni  
aproba neasumarea responsabilității organizării  contractelor  / acordurilor – cadru  pentru 
achizitionarea  de lapte si produse lactate precum si a produselor de panificatie aferente Programului 
pentru Scoli al Romaniei si a contractelor – acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative la nivelul  comunei Mereni, judetul Constanta  

Primar, 

Dumitru Gurita 
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