RoMANrn
JUDETUL CARAS . SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUN]DI OB

HOTARARE

privind neasurRarea de citre Consiliul local al
unei Obreja a derrnlirii
Programului pentru qcoli al Romin iei 201',t -2023 la nivelul UAT comuna
Obreja
consiliul Local al comunei obreja intrunit in sedinta ordinara. in d

Yd,end adresa

m.

asumarea./neasumarea

1680/28.01

.2020

a consiliului

Judefean

derullrii Programului pentru qcoli al

Obreja;

de 18.02.20201'

cu prrivire la
20t7-2023 la nivelul UAT

Crtraq-Severin

Vfuer:rd referatul de aprobare la proiectul de hotdrdre privind

de cdtre Consiliul local al
comunei Obreja a deruldrii Programului pentru gcoli al Romdniei
17-'.2023 la nivelul UAT comuna
Obreja;
VFnFnd raportul compartimentului de specialitate din cadrul
al primarului
comunei Obreja;
Ydzind avizul comisiei de specialitate nr. 3-Comisia juridicd
disciplind, proteclie a rnediului,
munci qi proteclie social6, tineret gi sport din cadrul consiliului Loca Obreja;
In conformitate cu prevederile art. I.4-1.6 din anexa 6 a HG 640120 7 pentru aprobarea Programuilui
pentru gcoli al Romdniei in perioada 20t7-2023 qi pentru stabili
bulgetului pentru implementarea
acestuia, completatd cu modificdri prin Ordinul Prefectului nr. 153/0 .03.2019;
In temeiul art.129, alin. (2),litera "d" gi alin. (7), litera "a" din OUG 57 019 privind codul adminisrtrative, cu
completdrile gi modificdrile ulterioare

Art.l.

HOTARA$TE:
Se aprobd neasumarea responsabilitdfii de cdtre Consiliul

derularea Programului pentru qcoli al Romdniei in perioada 2017Art.2 Primarul comunei Obreja, judelul Caraq-Severin, va duce

al Comunei

Obre,ia pentru
in comuna Obreja.
ind,pplinlls prevederile prezentei

hotdr6ri, fiind mandatat sd semneze documentalia prin care Co iliu.l Judelean Caraq-Severin va
indeplini procedurile necesare pentru derularea programului prevdzut la arrt. 1 din prezenta hotardre.
Art. 3 Prezenta hotdrdre se comunicd, potrivit prevederilor trt. 196 Ei 197 din OUG 5712019 privind
Codul Administrativ:
Instituliei Prefectului Caras -Severin
Consiliului judef ean Caraq- Severin
Primarului comunei Obrej a
Cetdlenilor comunei Obreja prin afiqare la sediu Prirrndriei Obreja si pe pagina de
internet a Primlriei comunei Obreja.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

LUCACI TRANDAFIR

Nr.4
Data:18.02.2020

NTRASEMNEAZA
AR GENERAL,
TEODOR

ROMANIA
JUDETUL CARA$-SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI OBREJA

REFERAT DE apRontaRn
la proiectul de hotirire privind asumarea/neas
mrtrea de citre
consiliul local al comunei obreja a derulirii progr: mului pentru
gcoli al
Rom6niei 2017-2023la nivelul UAT com
rObreja

In anexa 6 a HG 640/2017 pentru aprobarea
ui pentru ;coli al
Romdniei in perioada 20r7-2023 pentru stabilirea
bc
si
ui ptentru implementare a
acestuia reglementeazd, coraborarea gi distribuirea r.ip.
itdlii intre consiliilt:
judelene gi consiliile locale in ceea ce priveqte
demararia i delrularea respectiwlui
program.

In caztil in care consiliul local nu doregtr: sd_gi asume responsabilitatea
deruldrii procedurilor, acesta va lua o hotdrdre in acest ser pe
care o va comunica
Consiliului judefean, urmdnd ca acesta sd se ocupe de
urile privind derularea
respectivului program .
Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, propun
ilierilor din cadrul
consiliului local obreja, spre dezbaterc qi aprobare, p.oir I de hotdrAre privincl
asumarea./neasumarea de cdtre consiliul local ,i .o*
i Obreja a deruldri:i
Programului pentru gcoli al Romdniei 2or7-20231a nivelul U
T <lomuna Obreja.

Consilier local,
Onica Liviu Daniel

ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVERIN
PRIMARIA COMTINEI OBREJA

RAPORT DE SPECIALIT,A.TE

la proiectul de hotirire privind asumarea/neas marea de citre
Consiliul local al comunei Obreja a derulirii Il
mului pentrugcoli al
Rominie i 2017 -2023 la nivelul UAT comu a Obreja

de

aprobare la proier;tul
hotdrdre privincl
asumarea/neasumarea de cdtre Consiliul local al com
i Obreja a deruldriji
Programului pentru qcoli al Romdniei 2017-20',23 la ivelul UAT comuna
Obreja, constat cd acest proiect de hotdrAre se i
in prevederile:

Ydzdnd referatul

legale, dau aviz favorabil acestui proiect de hotdrAre qi- trirrnit spre dezbater€)
qi aprobare consilierilor din cadrul consiliului locral
Ja.

SECRETAR GENERAL,
AFSOVAN TEODOR

ROMANIA
JUDETUL CARA$.SEVERIN
COMUNA OBREJA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA 3-Comisia juridici qi de disciptind,
protec{ie a mediului, munci gi protecfie
sociail,
tineret gi sport
Nr. .{.{...ai n.

.t

?

:.!.! : .?.:. :.o

AVI

la proiectul de hotlrfire privi
local al comunei Obreja a der
Romdniei 2017 -2023 ta

Vlzandreferatul de aprobare al primarulu
Raportul compartimentului de resort din c
la proiectul de hotdrdre privind neasumare
a derul[rii Programului pentru
;coli al Ro
Obreja
ln temeiul art. 125 din OUG nr. 57/2019 p
modifi cirile ulterioare
Noi, Comisia juridicd 9i de disciplind, proteclie a medi{lui, muncd gi proteclie
sociald,
tineret gi sport

DAM AVTZ FAVORABIL
proiectului de hotdrdre privind
a deruldrii Programului pentru
Obreja.

local al comunei C)breja
la nivelul UAT comuna

SIDCRETAR
U DORIN

MEMBRI:

PETRESCU MIRCEA DAN

