
 

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 unele măsuri pentru asigurarea transparenței în domeniul 

achizițiilor publice 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

           

Examinând referatul de aprobare nr. 21673 din 22.03.2021 întocmit şi 

înaintat de către Primarul municipiului Roman - dnul Leonard Achiriloaei, 
precum și raportul de specialitate nr. 21692 din 22.03.2021 întocmit şi înaintat 

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

Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.__.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism,  
precum și avizul nr. __ din __.__.2021 al Comisiei juridice;  

Având în vedere prevederile H.G. 478 din 06.07.2016, respectiv Anexa 1, 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;     
În temeiul art. 129, alin.2), lit. d), 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. (1) Se aprobă postarea pe site-ul www.primariaroman.ro a 

tuturor procedurilor de achiziții publice privind bunurile și serviciile (inclusiv 
achiziții directe) efectuate de Municipiul Roman sau societățile/direcțiile din 
subordinea Consiliului Local Roman, precum și de unitățile școlare și Spitalul 

Municipiului Roman.   
(2) Publicarea procedurilor menționate la alin. (1) se va realiza într-un 

termen de maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului sau emiterea 

comenzii (pentru achiziții directe fără licitație) și va conține denumirea 
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contractului, obiectul contractului, valoarea totală și detaliată pe fiecare element 
în parte prezentă în contract sau pe factură.   

 

Art.2. Serviciul achiziții publice, societățile/direcțiile din subordinea 
Consiliului Local Roman, dar și unitățile școlare și Spitalul Municipiului Roman 

au obligația să transmită aceste informații către Serviciul Birou Administrare 
Infrastructură IT din cadrul Primăriei Roman pentru introducerea datelor. 

Art. 3. (1) Neîndeplinirea obligațiilor ce revin din prezenta H.C.L., se 
sancționează disciplinar conform regulamentelor în vigoare. 

(2) Sesizarea neîndeplinirii obligațiilor poate fi făcută de către orice 

plătitor de taxe și impozite cu domiciliul în Municipiul Roman. 
 

Art. 4. Primarul municipiului Roman, împreună cu societățile/direcțiile 

din subordinea Consiliului Local Roman, dar și unitățile școlare și Spitalul 

Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5. Secretarul general al Municipiului Roman va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri Serciviului Achiziții Publice, Serviciului Birou 
Administrare Infrastructură IT și Baze de date,  precum și autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                 Secretarul general al Municipiului Roman,      
  George-Dragoș BARCĂ                                 Gheorghe CARNARIU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Serviciul Achiziții Publice  
Nr. 21.692 din 22.03.2021     
 

 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind  unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în domeniul achizițiilor publice 

 
 

Prin proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenței în domeniul achizițiilor publice se propune obligativitatea postării 

pe platforma www.primăriaroman.ro a tuturor procedurilor de achiziții publice 

finalizate de către Municipiul Roman, societățile/direcțiile din subordinea 
Consiliului Local Roman, Spitalul Municipal de Urgență Roman și unitățile 

școlare de pe raza Municipiului Roman. 
Examinând referatul de aprobare atașat adresei nr. 21.673 din 22.03.2021, 

înaintat de un număr de 7 consilieri locali, privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor publice; 
           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: 

- Absolut toate achizițiile realizate din fonduri publice sunt realizate 
exclusiv prin mijloace electronice pe platforma SEAP (Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice), respectiv sunt transparentizate în timp 
real, acestea fiind  disponibile oricărui utilizator de internet pe site-ul 
www.e-licitatie.ro;  

- Realizarea situațiilor centralizatoare propuse prin prezentul proiect de 

HCL, prelucrarea și postarea acestora pe site-ul www.primăriaroman.ro 
presupune costuri suplimentare cu resursa umană atât la nivelul 
compartimentelor de Achiziții Publice, cât și la Biroul Administrare 

Infrastructură IT; 



 
- Aplicabilitatea măsurilor propuse afectează un număr 19 structuri care ar 

trebui să aloce timp pentru realizarea și postarea unor informații care deja 

sunt publice (realitatea a demonstrat faptul că mass-media sau orice altă  
persoană interesată are acces rapid și facil prin www.e-licitatie.ro la 
informații chiar mult mai detaliate decât cele solicitate acum); 

- În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 478/2016 din 6 
iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, 
autoritățile contractante au obligația legală de a publica din oficiu pe 
pagina proprie aceleași informații (în cazul Municipiului Roman, aceste 
informații se regăsesc pe site-ul propriu, secțiunea Informații de interes 

public, Subsecțiunea Achiziții Publice); 
- Proiectul de hotărâre nu este însoțit de un minim regulament de aplicare; 

 

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 proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în domeniul achizițiilor publice, 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 


