
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
H O T A R A R E 

 
privind procedura de organizare si derulare  a Programului pentru scoli al Romaniei  

pentru anii scolari 2020 – 2021 si 2021 – 2021-2022 
 

Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2020; 
Analizand adresa CJ Dolj nr. 315 din 10.01.2020, prin care nev solicita adptarea unei horarari cu 

privire la asumarea sau 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, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru anii scolari 2020-
2021 si 2021-2022 

In baza prevederilor HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei 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” si ale art.139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Consiliul Local al comunei Plenita adopta prezenta  

 
H O T A R A S T E : 

 
Art. 1. Consiliul Local al Comunei Plenita 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, precum si a contractelor/acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al 
Romaniei pentru anii scolari 2020 – 2021 si 2021-2022. 
 Art. 2. In termen de 5 zile de la adoptare, prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Judetean 
Dolj, in vederea includerii unitatilor scolare din cadrul u.a.t. Plenita, in procedura de organizare si 
derulare  a Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii scolari 2020 – 2021 si 2021-2022. 

Art.3.Primarul comunei Plenita va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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