
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
 HOTĂRÂRE 

 
Nr.  ___ din 26.03.2021 

 
privind aprobarea demarării procedurii pentru achiziția 

serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, finalizată cu 

încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

           

Examinând referatul de aprobare nr. 21671 din 22.03.2021 întocmit şi 

înaintat de către Primarul municipiului Roman - dnul Leonard Achiriloaei, 
precum și raportul de specialitate nr. 21687 din 22.03.2021 întocmit şi înaintat 

de către Serviciul achiziții publice și Direcția Economică;  
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.__.2021 dat de către 

Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.__.2021 al Comisiei pentru buget - finanțe,  precum și avizul nr. __ din 
__.__.2021 al Comisiei juridice;   

Având în vedere prevederile H.G. nr. 395/2016 din 2.06.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), art. 139, art. 140, alin. 1, art. 155, 
precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
Art.1. Se aprobă demararea procedurii pentru achiziția serviciilor de 

plantat arbori în Municipiul Roman, în vederea încheierii unui acord cadru pe o 
perioadă de 3 ani.   

 

Art.2. Se aprobă valorile maxime și minime ale acordului 
cadru/contractului subsecvent pentru achiziția serviciilor de plantat arbori în 

Municipiul Roman și încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani, 
respectiv : 



 

-Valoarea maximă acord cadru : 2.100.000 lei fără TVA / valoarea 
maximă contract subsecvent : 700.000 lei fără TVA; 

-Valoarea minimă acord cadru 600.000 lei fără TVA / valoarea minimă 

contract subsecvent 150.000 lei fără TVA.  
 

Art. 3. Sumele necesare vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului 
Roman după includerea sumelor în buget la capitolul cheltuieli și aprobarea 

bugetului local pentru anul 2021. 
 

Art. 4. Serviciul achiziții publice și Direcția Economică vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Secretarul general al Municipiului Roman va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                 Secretarul general al Municipiului Roman,      
   George-Dragoș BARCĂ                                 Gheorghe CARNARIU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea demarării procedurii pentru achiziția 

serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, finalizată cu încheierea unui acord 

cadru pe o perioadă de 3 ani 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea demarării procedurii pentru 

achiziția serviciilor de plantat arbori în Municipiul Roman, finalizată cu încheierea unui 

acord cadru pe o perioadă de 3 ani. 
Examinând referatul de aprobare atașat adresei nr. 21.671 din 22.03.2021, înaintat de 

un număr de 7 consilieri locali; 
           Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind 
achizițiile publice; 
 Analizând prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice; 
 Având în vedere următoarele aspecte ale situației de fapt: 
- Demararea unei proceduri de achiziție publică este condiționată de asigurarea prealabilă 

a sursei de finanțare (în cazul de față nefiind încă adoptat Bugetul Local); 
- Determinarea tipului de procedură aplicabilă (procedură simplificată, licitație deschisă, 

etc.) poate fi efectuată exclusiv după elaborarea și aprobarea unui Caiet de Sarcini, 
achiziția putând fi încadrată ca fiind contract de furnizare sau contract de lucrări în 

funcție de ponderea acestor două componente, pondere ce va rezulta ulterior întocmirii 
Devizului General al obiectivului; 

- Direcțiile/Ocoalele Silvice pun la dispoziție, la solicitare, puiet de arbori, cu titlu gratuit, 
sau la prețuri modice. În acest caz, Municipiul Roman asigură realizarea lucrărilor de 

plantare și întreținere; 
- Proiectul de hotărâre nu conține o detaliere minimă a tipurilor de arbori ce se doresc a fi 

plantați, dimensiunea acestora, numărul acestora, etc; 
 Ținând cont de prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), și alin. (4), lit. e), ale art. 139, ale 
art. 140 precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

Considerăm că prezentul proiectul de hotărâre nu întrunește condițiile de fond, 
formă, necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care recomandăm respingerea acestuia. 
 

Serviciul Achiziții Publice  
Mihail VACARU 


