
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  LIVADA                                 
JUDEŢUL ARAD                                                                                
 

PROIECT nr._____/__________ 
HOTĂRÂREA NR.  
Din ____________ 

Privind  neasumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru achiziția de produse lactate,de panificație și fructe în 

școală conform HG.640/2017 

 
 
 

Consiliul local Livada, judeţul Arad, avănd în vedere: 
Având în vedere : 

- Adresa cu nr.203/07.01.2020 a Consiliului Județean Arad; 
- Referatul de aprobare nr.175 /15.01.2020 al primarului comunei Livada;  
- Anexa 6 din H.G nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023;  
- prevederile art.129 alin.7 lit.a din OUG 57/2019; 
- avizul comisiilor de  specialitate al Consiliului Local al comunei Livada; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a din Codul Administrativ ,  
 
                                                      HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. -  Consiliul local al comunei Livada , jud. Arad  nu își  asumă 

responsabilitatea organizării  și derularii procedurilor de atribuire a contractelor 
pentru achiziția de produse lactate,de panificație și fructe ,conform HG.640/2017; 
Art.2. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: 

- primarului comunei Livada; 
- Consiliului Județean Arad; 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Arad.  

 
 
Inițiator de proiect                                                                       Contrasemnat  
 Bimbo Iosif                                                                  secretar general al comunei  
              Răcănel Ionela Nadia                                  



  
        

                                    REFERAT DE APROBARE 
                                     
            Primarul  comunei Livada,  
 
         În   temeiul  art.136 alin.1 din OUG 57/2019, Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
,precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 
al comunei Livada , exprim iniţiativa de promovare a  unui proiect de 
hotărâre având ca obiect:  
 
Neasumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de atribuire 
a contractelor pentru achiziția de produse lactate,de panificație și fructe în 
școală conform HG.640/2017 
 
      Temei legal:  
 
      Adresa cu nr.203/07.01.2020 a Consiliului Județean Arad prin care se 
solicită comunicarea HCL-lui în ceea  ce privește asumarea sau neasumarea 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate,de 
panificație și fructe pentru preșcolarii și școlarii din unitățile de învățământ 
din comuna Livada; 
     Referatul de aprobare  al primarului comunei Livada;        
     Anexa 6 din H.G nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru 
școli al României în perioada 2017-2023;  
     Prevederile art.129 alin.7 lit.a din OUG 57/2019 
   
 Supun aprobării Consiliului Local Livada  proiectul de hotărâre.    
 
          Ianuarie  2020                                    
                                                                     
 
                                                                          Primar 
                                                                         Bimbo Iosif  
 

 



 
 
 

 
 

RAPORT 
 
                   La proiectul   de hotărâre privind:  
 
“  Neasumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru achiziția de produse lactate,de panificație și 
fructe în școală conform HG.640/2017 ".  
 
                
             Proiectul de hotărâre a  fost   iniţiat  de primarul comunei Livada 
în urma solicitării  înaintate  de Consiliul Județean Arad prin adresa  
nr.203/07.01.2020. Aprobarea proiectului de hotărâre sus menționat este 
necesară pentru  implementarea procedurilor prevăzute de HG.640/2017 
de către Consiliul Județean Arad. 
             
             Proiectul  este   legal şi oportun motiv  pentru care  solicit 
aprobarea  acestuia   în şedinţa Consiliul Local  Livada .     
 
 
 
                                  SECRETAR GENERAL UAT 
                                       Răcănel Ionela Nadia      
 

 
 
 
 
 
 
 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-

FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

 Privind neasumarea responsabilității organizării și derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru achiziția de produse lactate,de panificație și fructe în 

școală conform HG.640/2017 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie   
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar  
dl. TĂRȘAN NELU –membru 
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru 
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru  
dl.AUREL BĂLAȘ -membru 
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității 
organizării și derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția de 
produse lactate,de panificație și fructe în școală conform HG.640/2017  , hotărâre 
care se avizează_______________________. 

 

 

Preşedinte Secretar 

Șerb Militon                                                              Florincuța Alexandrina   
 

 


