
ROMANIA
JUDETUL IASI

COMUNA FANTANELE
Consiliul Local - Fantanele

HOTARAREa Nr. S/ZA .08.2020
privind

neasumarea responsabilitatiiorganizariisiderularii Programului pentru scolial Romaniei pentru
anul 2020-2021

sredinta, Contrasemneaza,
Secretar general delegat
Petrea Alexandru-Ionut

se aproba cu un nr. de

Avffnd in vedere :

-Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei d-l chelariu Sorin
- Referatul de aprobare a primarului comunei FANTANELE, judetul Iasi, inregistrat cu

nr.345/25.08.2020;
- Raportul de specialitate intocmit de secretarul general delegat,inregistrat cu rr.

344/25.08.2020;
- Adresa consiliuluijudetean Iasi cu Nr.24849119.08.2020, inregistrata la institutia noastra cu

nr.3460124.08.2020;
Tinand cont de :

I' Dispozitiile art 3, alin (l) din O.G. nr. l3l2ol7 privind aprobarea participarii Romaniei la
Programul pentru scoli al Uniunii Europene, asa cum a fost modificat prin O.U.C. nr.94l20lg
pentru completarea art'3 din Ordonanta Guvernului nr.1312017 privind aprobarea participarii
Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii, intrata in vigoare in data de 02. I I .201 g.

2' Hotdrdrea Guvernului nr.64012017 pentru aprobarea Progrimului pentru gcoli al Rom6niei in
perioada 2017-2023, cu modificarile si compietarile ulteri6are, 

"orio.rn 
anlxei 6.3' HotIrdrea nr. 5212019 privind modificarea qi completarea Hotlrdrii Guvernului nr. 640/2017

pentru aprobarea Programului pentru gcoli al Romdniei in perioada 2017-20234' Dispozitiile Legii nr' 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative in temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. d) si aHn. (O) lit ia) pct.l6 din Legea
nr.2l5l200l privind administratia publica Iocala, republicata, cu modifiiarile si completarile
ulterioare.

norAnAgrn:

Art.l.Se aproba neasumarea responsabilitatiiorganizariisi derularii programului pentru scoli
al Romaniei pentru anul 2OZO-2OZL

Art.2. Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a prezentei d-l lftimiciuc Mihaidin
aparatul de specialitate al primarului imputernicit prin dispozitia Nr.26/2L.O2.2019.

Art.3. Prezenta hotirdre se comunicS: lnstitu[iei Prefectului-Judelul lASl pentru control si
legalitate,Consiliul Judetean lasi, Primarului comunei FANTANELE, un exemplar la dosar, se aduce la
cunogtin[d publicd prin afigare.
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T.consilieri prezenti din 11 consilieri in functie.

7 voturi pentru, 0 impotriva,.0 abtineri,


