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HOTARAREA NR. 36 / 08.12.2021 

privind aprobarea asumarii/neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor de panificatie, 

laptelui si produselor lactate si fructelor sau legumelor aferente programului si a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative 

in comuna Gângiova, judetul Dolj pentru anii scolari 2022-2023 si 2023-2024 

 

 

 

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 08.12.2021, ora 14,00; 
    Avand in vedere referatul de aprobare nr.5493/16.11.2021 a Primarului Comunei Gângiova, 
raportul de specialitate nr.5581/24.11.2021 al compartimentului de specialitate, adresa 
nr.26083/16.11.2021 a CJ Dolj, in conformitate cu prevederile art.2, art.3, alin.6, art.4, art.6, alin.2, 
art.7, alin.1, alin.2 si alin.3, Anexa 6, Cap.I, pct.1.5. si 1.6 din HG nr.640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru scoli al României in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    In temeiul art.129, alin.7, lit.a, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.139, alin.1,  art.196, alin.1, 
lit.a, art.197, alin.1, alin.2 și alin.4, art.198, alin.1 din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE: 

 
 
Art.1.Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui si produselor lactate 
si fructelor sau legumelor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea masurilor educative in comuna Gângiova, judetul Dolj pentru anii scolari 
2022-2023 si 2023-2024. 
 
Art.2.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului- Judetul Dolj, Consiliul Judeatean Dolj, 
primarului comunei Gângiova si se aduce la cunostinta publica prin afisare. 
                 
  

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                               Contrasemneaza pentru legalitate, 

        MARCU ALEXANDRU                                             SECRETAR GENERAL 

                                                                                                 SADOVEANU IOANA 

                           

                                  

 

                                  

Adoptata in sedinta din data de 08.12.2021 

Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 consilieri 
prezenti  


