
            R O M A N I A 

         JUDETUL  PRAHOVA                    -Proiect- 

      COMUNA TARGSORU VECHI 

         CONSILIUL  LOCAL 

                                       

 

HOTĂRÂRE 

privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul 

Primăriei comunei Târgșoru Vechi și a Serviciilor Publice 

subordonate Consiliului Local Târgșoru Vechi 

 

 

Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi, întrunit în ședința ordinară din data 

de ........ 2021,  

Analizând referatul de aprobare nr. ................... inițiat de grupul de consilieri USR 

PLUS, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate 

în vederea creșterii transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei 

comunei Târgșoru Vechi și a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local şi 

raportul de specialitate nr. .......................... întocmit de 

.................................................. în acest sens,  

Având în vedere prevederile din:  

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

modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare  

În temeiul art. 129 alin.(1), și alin.(14), art. 136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și 

art. 243 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind transparența cheltuirii banilor publici la 

nivelul comunei Târgșoru Vechi, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Departamentele din cadrul structurii organizatorice ale Primăriei comunei 

Târgșoru Vechi și ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al 

comunei Târgșoru Vechi vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Secretarul General al comunei Târgșoru Vechi va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri tuturor entităților relevante și va asigura publicarea prezentei 

Hotărâri pe pagina de internet a Primăriei comunei Târgșoru Vechi – 

https://www.comunatirgsoruvechi.ro/  

https://www.comunatirgsoruvechi.ro/


Art. 4. Prin grija Secretarului General al comunei Târgșoru Vechi prezenta 

hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Judeţul Prahova, 

pentru verificarea legalității.  

 

 

INITIATOR 

Consilier local, 

                                                  

                                                                                              Contrasemnează 

                                                                                    SECRETAR  GENERAL,   

 

 

Targsoru Vechi, ...04.2021 

Nr. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA la HCL nr. ... 

 

 

Regulament privind măsurile adoptate pentru creșterea transparenței 

cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei comunei Târgșoru Vechi și a 

Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Târgșoru Vechi 

 

 

Art. 1. Pentru creșterea transparenței activității Primăriei comunei Târgșoru 

Vechi şi a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al comunei Târgșoru 

Vechi, pe pagina de internet a Primăriei comunei Târgșoru Vechi - 

https://www.comunatirgsoruvechi.ro/ se va crea o secțiune distinctă numită 

"Cheltuieli publice", care să includă câte o subsecțiune separată pentru fiecare 

Serviciu Public subordonat Consiliului Local al comunei Târgșoru Vechi şi o 

subsecțiune pentru Primăria comunei Târgșoru Vechi.  

Art. 2. La secțiunea "Cheltuieli publice" se va publica lunar, până la data de 10 

(sau prima zi lucrătoare după aceasta) pentru luna anterioară, câte un centralizator 

al contractelor de achiziție publică pentru fiecare serviciu public din subordinea 

Consiliului Local al comunei Târgșoru Vechi și distinct pentru Primăria comunei 

Târgșoru Vechi. Centralizatorul va conținea următoarele informații: numărul de 

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

furnizorul/prestatorul/executantul partener, numărul ofertanților participanți la 

procedura de achiziție, valoarea contractului (inclusiv valoarea actelor adiționale 

încheiate), sursa de finanțare, durata contractului, valoarea plăților efectuate și 

stadiul implementării contractului. De asemenea, se vor anexa contractele 

aferente, cu anonimizarea datelor cu caracter personal.  

Art. 3. În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri, 

vor fi publicate pe pagina de internet https://www.comunatirgsoruvechi.ro/ 

centralizatoarele aferente contractelor de achiziție publică încheiate în cursul 

anului 2020 de serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei 

Târgșoru Vechi şi de Primăria comunei Târgșoru Vechi, iar ulterior se vor aplica 

prevederile art. 2.  

Art. 4. Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

aparține conducătorilor Serviciilor Publice subordonate, în cazul documentelor 

aferente acestora, iar în cazul documentelor specificate aparținând comunei 

Târgșoru Vechi, responsabilitatea aparține conducătorilor Direcțiilor/Serviciilor 

din cadrul Primăriei comunei Târgșoru Vechi care gestionează contractele 

respective.  

Art. 5. Nerespectarea termenelor și a prevederilor prezentei hotărâri constituie 

abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare. În 

cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei hotărâri, Primarul comunei 

Târgșoru Vechi va aplica măsurile de sancționare în forma și procedura prevăzute 

de lege și va informa Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi cu privire la 

sancțiunile aplicate.  

 

https://www.comunatirgsoruvechi.ro/
https://www.comunatirgsoruvechi.ro/

