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Raport de Specialitate 

 

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională 

 

 

Primăria Sectorului 6 își dorește o transparență totală a activităților pe care le desfășoară 

și având în vedere Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică care stă la baza acestei inițiative, stabilind reguli procedurale minimale aplicabile pentru 

asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și 

locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare 

publice în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, 

precum și cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare precum și a Constituției Romaniei, conform 

ARTICOLUL 31:  

“(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea 

corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. 

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea 

naţională. 

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă 

a opiniei publice. 

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor 

sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi 

controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică”,  propunem 

adoptarea Hotărârii privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență 

instituțională prin care vor fi publicate, alături de date financiare, și termenele de soluționare, 

informații despre contracte de achizție publică, termene legale, proiecte de investiții, contracte, 

protocoale și parteneriate, posturi vacante și concursuri, certificate de urbanism și autorizații de 

construire, detaliate mai jos. 

 

Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională în cadrul Autorității Locale a 

Sectorului 6 și în instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, pe paginile de 

internet ale Primăriei Sectorului 6 și a fiecărei instituții din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 6, va fi creat un meniu cu denumirea ”Transparență instituțională” în care, cu 

respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate 

documentele și informațiile din domeniile principale și de interes public: date financiare, achiziții, 

investiții, contracte, protocoale și parteneriate, posturile vacante și concursuri, certificate de 

urbanism și autorizații de construire.  

http://www.primarie6.ro/
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În meniul ”Transparență instituțională” se vor publica documente și informații din 

domeniile mai sus menționate care vor putea fi accesate ușor de către cetățenii sectorului și vor 

avea acces neîngrădit la informațiile privind utilizarea bugetului Sectorului 6, a achizițiilor ce 

urmează a fi efectuate, contractele, protocoale, investițiile,  acordurile de cooperare ce vor fi 

încheiate de către Autoritățile Locale ale Sectorului 6.  

Vor fi publicate documente și informații despre: 

 

A. Date financiare: 

1. Proiectul de buget, în format editabil și needitabil - conform calendarului bugetar; 

2. Bugetul aprobat și rectificările de buget, în format editabil - în termen de 15 zile lucrătoare 

de la aprobare; 

3. Contul de închidere al execuției bugetare - bilanțul - în termen de 15 zile lucrătoare de la 

depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice; 

4. Calculul indicatorilor bugetului - trimestrial, în termen de 15 zile lucrătoare de la 

transmiterea acestora de către Trezorerie; 

5. Gradul de îndatorare - în termen de 15 zile lucrătoare de la modificare; 

B. Achiziții: 

1. Programul anual al achizițiilor publice - în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea 

acestuia; 

2. Numărul anunțului/invitației de participare din SEAP și caietul de sarcini și anunțul de 

atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii - în termen de 10 zile lucrătoare de la 

angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției, pentru achizițiile care se 

derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP). 

3. Invitația de participare, caietul de sarcini și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de 

anulare a procedurii - în termen de 10 zile lucrătoare de la inițierea procedurii, în cazul 

procedurilor de achiziție care, potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP; 

C. Investiții: 

1. Strategia în domeniul investițiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritățile 

investiționale și legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea 

în programul de investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare - în termen de 10 zile 

calendaristice de la aprobare. Pentru investițiile majore și cele cuprinse în strategia din domeniul 

investițiilor și strategia de dezvoltare a sectorului 6 se vor organiza dezbateri publice la care să 

fie invitați cetățenii, organizațiile neguvernamentale, asociațiile profesionale, etc., urmând ca 

sugestiile și propunerile agreate, să fie incluse în hotărârile finale. 

2. Pentru fiecare obiectiv de investiții nou se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de 

la aprobarea indicatorilor tehnico-economici următoarele informații: 

- Descrierea proiectului; 

- Valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați; 

- Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții conform studiu de fezabilitate/ 

D.A.L.I.; 
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- Sursa de finanțare preconizată, inclusiv capitolul bugetar. 

3. Pentru fiecare obiectiv de investiții în continuare se vor prezenta în termen de 15 zile 

lucrătoare de la semnarea contractului de execuție lucrări, următoarele informații: 

- Descrierea obiectivului de investiții; 

- Valoarea obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări; 

- Durata de realizare a obiectivului de investiții, conform contractului de execuție 

lucrări; 

- Penalitățile prevăzute pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale; 

- Sursa de finanțare identificată la momentul semnării contractului. 

D. Contracte, Protocoale și Parteneriate: 

1. Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate, inclusiv anexele - în termen de 

15 zile lucrătoare de la semnarea acestora; 

- Subsecțiuni separate, cu link activ, pentru Primărie și pentru fiecare instituție din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6; 

- Toate contractele încheiate cu terții, indiferent de tipul contractului, obiect, valoare sau 

modul de atribuire, împreună cu actele adiționale, facturi, ordine de plată prin care s-au achitat 

obligațiile contractuale aferente fiecărui contract în parte, în care figurează Primăria Sectorului 6 

sau instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, se scanează și se postează în termen 

de maxim 10 zile lucrătoare de la data angajamentului legal, emiterii sau efectuării plății pe pagina 

de internet a Primăriei Sectorului 6 (https://www.primarie6.ro/), în subsecțiunea „Contracte” a 

secțiunii ”Transparență instituțională”. Datele cu caracter personal vor fi anonimizate. 

- Toate contractele aflate în derulare ale Primăriei Sectorului 6 și ale instituțiilor din 

subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 vor fi scanate și publicate în termen de 90 de zile de 

la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

2. Protocoalele/Acordurile/Parteneriatele încheiate cu instituții publice, persoane juridice, 

organizații neguvernamentale etc. - în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea acestora; 

 E. Posturi vacante și concursuri 

1. Toate anunțurile privind posturile vacante disponibile în Primăria Sectorului 6 și în 

instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6,  informațiile despre înscrierea și 

concursurile organizate pentru ocuparea tuturor posturilor vacante în Primăria Sectorului 6 și în 

instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, examene de promovare în grade 

profesionale superioare celor deținute de funcționarii publici din Primăria Sectorului 6 și 

instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 și rezultatele tuturor acestor 

concursuri și examene de promovare în grade superioare vor fi afișate în subsecțiunea „Posturi 

vacante și concursuri” a secțiunii ”Transparență instituțională”. 

2. Vor fi puse la dispoziția cetățenilor modalități de contact (e-mail și telefon) pentru 

departamentele și/sau responsabilii din cadrul departamentelor de Resurse Umane care sunt 

responsabili de informațiile menționate la punctul 1. 

 F. Certificate de urbanism și autorizații de construire 

1. Toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire eliberate de Primăria 

Sectorului 6 a Municipiului București, cu indicarea următoarelor informații: numărul și data 

actului, numele/ denumirea solicitantului, adresa la care se referă actul emis, scopul în care a fost 
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emis actul, vor fi afișate în subsecțiunea „Documente de Urbanism” a secțiunii ”Transparență 

instituțională”, în cel mult 15 zile de la emitere. 

Toate anunțurile de intenție privind elaborarea planurilor urbanistice de detaliu (PUD), 

însoțite de planuri sau planșe de încadrare în zonă și de reglementările aferente, vor fi afișate în 

aceeași subsecțiune „Documente de Urbanism” a secțiunii ”Transparență instituțională”. 

 

În legislația română există o serie de prevederi legale prin care se reglementează măsuri 

referitoare la asigurarea transparenței în adoptarea/emiterea actelor administrative de către 

autoritățile publice locale:  

• Legea privind transparența decizională în administrația publică nr. 52/2003, prin 

care se stabilesc regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

transparenței decizionale în procesul de elaborare a actelor normative;  

• Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare, 

• Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârii nr. 395/2016 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, modificată și completată 

• Constituția României  

• Ordinanța de Urgență nr 57/ 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ  

 

 

 

 

 

Director Comunicare Publică, 

Răzvan Gabriel IONIȚĂ 
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