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-lUDETUL ARAD
CONSTLIUL L6CAL AL

COMUNET BARSA
ROrqA rA,ind,Ara4.om,B;rlia nr. 20o, Tel/Fax A257 - 321 1 07,E',naill:primariabirsa

din data de 20 februarie 2020
privind neasumarea responsablllt;tl/or organiz;rii 9i deruliiril prucedutilor de atribuire a

conhacie/orkcardurilot, cadru pentru achizi[ia ptuduselot lactate, de panifrcalie 5i fructe, precun

ti a setulcillor privlnd derularea mdsurilot educative aferentu distribu/i1i de laptq produse ladate
si fructe in icoli, pentu anu/ gcoiar 2020 2021 la nlv./u/ unltdblor de invfidme preuniversltaa

existente /a nltelul comunei 86Ba
Consiliul local al comunei Barsa, judetul Arad, intrunit in gedinE ordinar; azi data de mai sus,

av6nd in vederer
- Proiectul de hottrAre,inltiat de c;tre primarul comunei Earsa,prin care se propune

neasumarea responsabilittlilor organizSrii 9i derulSrii procedur lor de atribuire a
contradelor/acordurilor, cadru pentru achizilia produselor lactate, de panificalie 9i fructe. precum

9i a serviciilor privind derlarea mdsurilor educative aferente distribuliei de lapte, produse lactate

9i fructe in 9coli. pentru anul 2020 - 2021 la nivelul r.rnit;tilor de invil5mant prcuniversitar, de la
nivelu!comunei Bersa

- Prevederile din Anexa 6, pct.1.2, la H.G. nr.640/2017, p€ntru aprobarea Programului pentru
gcoli al Romaniei, in perioada 2017 - 2023 9i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia in anul gcolar 2017 - 2018, a9a cum a fost modifica6 prin H.G nr.533/2018 9i H.G

ff.5212O\9;
- Prevederile Hot;rerii consiliuiui localal comunei Berca nr,11120.02.2020, privind aprobarea

bugetului local 9i a bugetului activitSlilor flnanlate integral sau par-tial din venituri proprii al
comunei Barsa pe anul 2020 si estimBri pentru 2021,2022,2023;

- avizul favorabil dat proiectului prezentei hodrari, de c5tre comisia pe domenii de specialitate
de la nivelul comunei Birsa;

- votul unanim al celor unsprezece consilieri prezentl la Sedinla de ast6zi. in favoarea
proiectului de hot5rare prezentat;

in temeiul ad.196 alin.(1.), Iit.a) din O.U,G. N.5712019, privind Codul
Administrativ,cu modificlri si completeri ;

HOTARAgTE:
Art l.- Neasumarea, responsabilitSlii organizirii si derulSrji procedurilor de atribuire a

contrac"€lor/acordurilor - cadru pentru achizilia produselor lactate, de panificalie 5i
fruce, pi-ecum si a serviciilor privind derularea mEsurilor educative aferente distribuliei
de iapte, procuse lactate 9i fructe in scoli, pentru anul gcolar 2020 - 2021,1a nivelul
unitEtilor de inv56mant preuniversitar, existente la rivelul comunei B6rsa.
,,r't-2,- Prezenta se comunc; cu:

H A V-A litA it EA tVR,72

-l,lstitutia Prefeciului - judelui Arad
-aonsiliul Judelear Arad.


