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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

               HOTĂRÂREA NR. 246 

pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creșterii 

transparenței activității Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes 

local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30 august 

2021, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea 

creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local 

aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa consilierului local Tatiana 

HALIȚ; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al consilierului local Tatiana HALIȚ înregistrat sub nr. 

22610/18.06.2021 şi coraportul nr. 22615/18.06.2021 al Direcției Administrație Publică Locală și Direcției 

Economice; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 1, art. 2, art. 5 și art. 11^1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 și art. 11 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Respectând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14),  art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 

alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

                                                                HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității 

Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea,  conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc șefii 

direcțiilor/serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea, precum și directorii 

serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților 

mentionate la art. 2 și persoanelor interesate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                         VICEPRIMAR, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                George ȘINGHI 

 

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 

fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 
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                                                                                                  ANEXA la H.C.L. nr. 246/30.08.2021 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL TULCEA     

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

  

 

 

Regulament privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității 

Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor instituțiilor publice de interes local, aflate în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

  

 

Art. 1. (1) Pentru creșterea transparenței activității Primăriei Municipiului Tulcea și a tuturor 

instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pe 

pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea https://www.primariatulcea.ro/, secțiunea ”contracte 

de achiziții cu o valoare mai mare de 5000 euro” se va modifica și se va denumi ”contracte de achiziții 

publice”, iar în cadrul secțiunii ”contracte de achiziții publice” se vor crea 2 subsecțiuni distincte 

numite ”Contracte de achiziții cu o valoare de peste 5000 euro” și ”Contracte achiziții cu o valoare mai 

mică de 5000 euro”.  

(2) În subsecțiunile create se va publica lunar, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna 

anterioară, câte un centralizator al contractelor de achiziție, care va conține următoarele informații: 

numărul contractului, tipul contractului, obiectul contractului, procedura de achiziție aplicată, 

furnizorul/prestatorul/executantul, numărul ofertanților participanți la procedura de achiziție, valoarea 

contractului, inclusiv valoarea actelor adiționale încheiate, unde este cazul, sursa de finanțare, durata 

contractului. 

 

Art. 2 Pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea https://www.primariatulcea.ro se 

va crea o secțiune ”Cheltuieli publice - Informatii de interes public, instituții subordonate Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea”, care să includă câte o subsecțiune separată denumită ”contracte de 

achiziții publice” cu link activ pentru fiecare instituție subordonată Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea, care să cuprindă informațiile prevăzute la art.1.  

 

Art. 3 Toate contractele de achiziție publică încheiate cu terții, indiferent de tipul de contract, 

obiect, valoare sau modul de atribuire, acte adiționale, în care figurează Municipiul Tulcea ca parte 

contractuală, se scanează și se postează în termen de maxim 10 zile de la data încheierii, pe pagina 

de internet a Primăriei Municipiului Tulcea, https://www.primariatulcea.ro/, în secțiunile prevăzute 

la art.1. Datele cu caracter personal cuprinse în aceste documente vor fi anonimizate prin blurare. 

 

Art. 4 Toate contractele de achiziție publică încheiate cu terții, indiferent de tipul de 

contract, obiect, valoare sau modul de atribuire, acte adiționale, în care figurează instituțiile 

publice de interes local subordonate Consiliului Local al Municipiului Tucea ca parte contractuală, se 

scanează și se postează în termen de maxim 10 zile  de la data încheierii, pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Tulcea, https://www.primariatulcea.ro, în secțiunile prevăzute la art.2. Datele cu 

caracter personal cuprinse in aceste documente vor fi anonimizate prin blurare. 

 

Art 5. Toate contractele de achiziție publică încheiate de Municipiul Tulcea și de instituțiile 

publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în calitate de părți contractante, aflate în 

derulare, vor fi scanate si publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea, respectiv a 

instituțiilor publice subordonate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

https://www.primariatulcea.ro/
https://www.primariatulcea.ro/
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Art. 6 Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri aparține 

conducătorilor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea în cazul 

contractelor încheiate de aceste instituții, iar în cazul contractelor aparținând Municipiului Tulcea, 

responsabilitatea aparține conducătorilor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor care 

gestionează contractele respective. 

          Art. 7 Nerespectarea termenelor si a prevederilor prezentei hotărâri constituie abatere 

disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul constatării nerespectării 

prevederilor prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Tulcea va aplica măsurile de sancționare în 

forma și procedura prevazută de lege și va informa Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu privire la 

sancțiunile aplicate. 

Art. 8 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, niciun contract încheiat de autoritățile și 

instituțiile menționate la art. 1 și art. 2 nu va mai avea clauză de confidențialitate cu exceptia situațiilor 

în care legea o prevede sau în cazul în care documentele intră sub incidența prevederilor legale privind 

domeniul apărării țării, ordinea publică și securitatea națională. 

 

 

Inițiator, 

Consilier Local, 

Tatiana HALIȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


