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ORASUL BRAGADIRU
pRJMAR 

PROJECT 
DE 

• 

HOTARARE 
TCf" or anizarii �i derularii procedunlor de 

privind neasumarea responsab1 t �,n g 
t u acbizitia produselor �i a 

atribuire a contractelor/acordunlor-cadru p
�

n

-�l r pent;u derularea masurilor 

.1 d de prestare a serv1cn o 
contractelor/acordun or-ca ru . 

r in Romania 
educative, aferente Programulm pentru �co l

Primarul ora�ului Bragadiru, judeµil Ilfov;
A vand in vedere: . . . . 

Referatul de aprobarea al domnului Lupulescu Gabnel - pnmarul ora�ulu1 Bragad1ru,
judeµil llfov; . . . . . · - ·1 d Raportul de specialitate al Serviciului momtonzare �1 admm1strare a umtat1 or e 
tnvatamant; 

A 
• 

-Adresa Institutiei Prefectului-judetul Ilfov nr. SM/9016/18.08.2022, mreg1strata la 

Primaria ora�ului Bragadiru, judet .llfov la nr. 45058/23.08.2022; . Raportul comisiei de specialitate pentru agr_icultur� a�ti�itat_i eco�om1co-financ1��e, . amenajarea teritoriului �i urbanism, protect1a med1ulm �1 tunsm dm cadrul Cons1hulu1 
Local al ora�ului Bragadiru, judeµil Ilfov; 
Raportul comisiei de specialitate juridica �i de disciplinii din cadrul Consiliului Local al 
ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov; 
Raportul comisia de specialitate pentru 'invatamant, sanatate, familie, munca �i 
protecpe sociala, protectia copilului �i activitati social - culturale, culte din cadrul 
Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, judeµ,il Ilfov; 

In confonnitate cu prevederile: 
Art. l alin. (4) �i (5) �i art. 3 alin. (1) din Ordonanta nr. 13/2017 privind aprobarea 

participarii Romanjei la Programul pentru �coli al Uniunii Europene, cu modifcarile �i completarile 
ulterioare; 

Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru �coli al 
Romaniei in perioada 2017-2023 �i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia 'in anul �olar 2017-2018, modificata �i completata prin dispozitia Hotararii 
Guvernului nr. 52/2019; 

Hotararea nr. l 007/2022 privind stabilirea bugetului pentru irnplementarea 

Programului pentru �coli al Romaniei 'in perioada 2017-2023 pentru anul �colar 2022-2023, 
precum �i pentru modificarea �i completarea Hotararii Guvernului nr.640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru �coli al Romaniei in perioada 2017-2023 �i pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia in anul �colar 2017-2018: 

Art. 129, alin. (l) �i alin. (7), lit . a) �i s) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcarile �i completarile ulterioare; 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicii legjslativii pentru elaborarea actelor 
normative; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) �i art. 196, alin. (!), litera a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcarile �i completarile 
ulterioare; 
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