ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 582258/13.12.2020

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei
Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în
subordinea Consiliului Local Bacău
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având in vedere :
-Referatul nr.
al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune
aprobarea
Regulamentului privind măsurile adoptate in vederea creșterii
transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice
de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău;
-Expunerea de motive nr. 582239/13.12.2020 a Primarului Municipiului Bacău;
-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Bacău;
-Prevederile Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ʺaʺ, ale art. 197 alin. (1),
ale art.243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
modificată și completată;
În temeiul art. 129 alin.(1), și alin.(14), din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, modificată și completată:
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii
transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor publice
de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău,
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin Directorii instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
Bacău.
Art. 3 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor
menționate la art. 2.
Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se
comunică in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea
legalității.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor
publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de
interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău
Banii publici trebuie cheltuiți transparent. Transparența în cheltuirea banilor
publici trebuie să constituie o regulă la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a
instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău.
Cetățeanul care plătește taxe și impozite are dreptul să știe cum se cheltuie fiecare
leu din banii publici.
Atunci când banii publici sunt cheltuiți transparent, crește gradul de încredere
al cetățeanului în serviciile publice ale autorității locale și dăm startul unui proces
de democratizare în privința accesului la informații de interes public.
Totodată Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică

reprezintă un pilon necesar pentru această inițiativă stabilind reguli

procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în
cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum
şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile
stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Prezenta lege are ca scop:
- sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean,
ca beneficiar al deciziei administrative;
- implicarea prin participare activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
- sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

Față de cele expuse, rog autoritatea deliberativă să hotărască.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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RAPORT

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la
proiectul de hotărâre creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei
Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea
Consiliului Local Bacău
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
-Prevederilor Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin.(1)
lit.ʺaʺ și ʺbʺdin OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează
în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 196 (1)In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă
sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri.
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele
administrative prevazute la art.196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data
adoptării, respectiv emiterii.
Art.243(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în
condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz.
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului
sau a consiliului județean.
-Prevederilor art. 129 alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, modificată și completată, care precizează:
Art.129(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale.

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia
celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii
stabilite prin lege.

- şi poate fi supus spre dezbatere
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ANEXA la HCL nr. _______________

Regulament privind măsurile adoptate în vederea creșterii
transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor instituțiilor
publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului

Art. 1. Pentru creșterea transparenței activității Primăriei Municipiului Bacău și a tuturor
instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău,
pe pagina de interenet a Primăriei Municipiului Bacău (https://municipiulbacau.ro/) se va crea o
secțiune distinctă numită ”Cheltuieli publice”, care să includă câte o subsecțiune separată cu link
activ pentru fiecare instituție subordonată Consiliului Local Bacău și o subsecțiune pentru Primăria
Municipiului Bacău.
Art 2 . Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare
sau modul de atribuire, acte adiționale, facturi și ordine de plată prin care s-au achitat obligațiile
contractuale aferente fiecarui contract în parte, în care figurează ca Municipiul Bacău ca parte
contractuală, se scanează și se postează în termen de maxim 10 zile de la data încheierii, emiterii
sau efectuarii plății pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacău
(https://municipiulbacau.ro/) in sectiunea,, Cheltuieli Publice ”, subsecțiunea ”Primăria Bacău”.
Datele cu caracter personal cuprinse in aceste documente vor fi anonimizate prin blurare.
Art 3 . Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, obiect, valoare
sau modul de atribuire, acte adiționale, facturi și ordine de plată prin care s-au achitat obligațiile
contractuale aferente fiecarui contract în parte, în care figurează Consiliul Local Bacău și
instituțiile subordonate ca parte contractuală, se scanează și se postează în termen de maxim 10
zile de la data încheierii, emiterii sau efectuarii plății pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Bacău (https://municipiulbacau.ro/) in sectiunea,, Cheltuieli Publice ”, subsecțiunea
aferentă instiuției. Datele cu caracter personal cuprinse in aceste documente vor fi anonimizate
prin blurare.

Art 4. Toate contractele aflate în derulare ale Municipiului Bacau sau ale institutiilor
subordonate Consiliului Local Bacău vor fi scanate si publicate pe pagina de internet a
Municipiului Bacau respectiv a institutiilor subordonate in termen de 60 de zile de la intrarea in
vigoare a prezentei hotărâri .
Art 5. Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri apartine
conducatorilor institutiilor subordonate în cazul documentelor aferente acestor institutii, iar in
cazul documentelor specificate aparținand Municipiului Bacău responsabilitatea aparține
responsabililor contractelor respective.
Art 6. Nerespectarea termenelor si a prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere
disciplinara și se sanctionează potrivit prevederilor legale in vigoare. În cazul constatării
nerespectarii prevederilor prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Bacau v-a aplica masurile de
sanctionare în forma si procedura prevazuta de lege si va informa Consiliul Local Bacău cu privire
la sanctiunile aplicate.
Art.7. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, nici un contract încheiat de instituțiile
menționate la art 1 si art 2 . nu va mai avea clauză de confidențialitate cu exceptia situatiilor in
care legea o prevede sau in cazul in care documentele intră sub incidența prevederilor legale
privind domeniul apărării țării, ordinea publică și securitatea nașională
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