
 
 
Anexa I  

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Crizbav   

din data de 31.03.2021, ora 1200 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 
Inițiator: primar Balași Sorin. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 3; 

2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii pentru derularea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023; 
Inițiator: primar Balași Sorin. 
Transmis către: Comisia de specialitate nr.: 1, 2; 

3. Diverse. 
 
 

În conformitate cu prevedererile art. 134 alin. (5) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, consilerii locali sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 
Primar, Secretar general, 

Sorin Balaşi Naferică Bogdan I.  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind alegerea președintelui de ședință 

 

Primarul Comunei Crizbav, 

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

În conformitate cu prevederile și ale art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, propun spre aprobare prezentul proiect de 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. unic Domnul/doamna ..................... este ales/aleasă în funcția de președinte de 

ședință, pentru o perioadă de 3 luni. 

 
Primar, 

Balași Sorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul proiect se va trasmite către: 
Ø Afişare 
Ø Secretar general 

  Avizat pentru legalitate 
Secretar general, 

Naferică Bogdan I. 
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Proiect de hotărâre 

privind neasumarea responsabilităţii pentru derularea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 

 
Primarul comunei Crizbav, 

Vâzând adresa Consiliului Județean Brașov nr. 1256 din 16.03.2021 prin care se 
solicită adoptarea de către consiliul local a unei hotărâri privind 
asumarea/neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, 

În conformitate cu prevederile 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 și completările 
uletrioare, Cap. I din Anexa 6 – Procedură privind colaborarea şi distribuirea de 
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale,  

În temeiul art. 129 alin. (7) lit. a) şi al art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propun spre aprobare prezentul proiect de, 

HOTĂRÂRE 
Art. 1 Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor 
şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023. 

Art. 2 Primarul Comunei Crizbav va asigura punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

 
 Primar, 

Balași Sorin 
 

 
 
 
 
Prezentul proiect se va trasmite către: 
Ø Afişare 
Ø Administrator public 
Data limită emitere raport: 30.03.2020 
Ø Comisia de specialitate nr. 1-3 
Data limită emitere avize: 31.03.2021 

  Avizat: 
Secretar general, 

Naferică Bogdan I. 
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     Nr.  10  /25.03.2021  
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
Primarul comunei Crizbav, 

Prin adresa nr. 1256 din 16.03.2021, Consiliului Județean Brașov solicită 
adoptarea de către consiliul local a unei hotărâri privind asumarea/neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
educative, aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, 

Având în vedere numărul mic de beneficiari ai programului din comuna Crizbav 
apreciez că derularea procedurilor de atribuire de către Consiliului Județean Brașov 
va avea ca rezultat obținerea unor contracte de achizitie a produselor și serviciilor 
mai avantajoase din punct de vedere economic și calitativ. 

În conformitate cu prevederile 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 și completările 
uletrioare, Cap. I din Anexa 6 – Procedură privind colaborarea şi distribuirea de 
responsabilităţi între consiliile judeţene şi consiliile locale, propun aprobarea 
neasumării de către Consiliul Local al Comunei Crizbav a responsabilităţii pentru 
derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023,  

Ținând cont de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) 
lit. a) și ale art. 129 alin. (7) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a întocmit prezentul referat prin care se 

APROBĂ 
proiectul de hotărâre neasumarea responsabilităţii pentru derularea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023.  
 

Primar, 
Balași Sorin 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA CRIZBAV 
PRIMĂRIA COMUNEI CRIZBAV    
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Tel: +40-(0)268-481820; +40-(0)268-481755 
Fax: 0372873707; +40-(0)268-481755 
web: www.comunacrizbav.ro;e-mail: primarie@comunacrizbav.ro 
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