
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR. 3 

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizionala şi de creştere 

a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public şi a activităţii Primăriei şi 

Consiliului Local al Comunei Podgoria şi a comisiilor de specialitate 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta ORDINARA   in data 

de ……………..; 

Luând în considerare: 

- referatul de aprobare al consilierului PNL Podgoria, dl. Gheorghe Adrian, privind necesitatea 

adoptării unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de creştere a gradului de 

acces al cetăţenilor la documente de interes public produse şi/sau gestionate de aparatul de specialitate al 

primarului şi de instituţiile aflate în subordinea consiliului local al comunei Podgoria, dar şi a beneficiilor 

care se pot obţine din implicarea cetăţenilor în bunul mers al comunităţii locale; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/………….; 

 avizul consultativ al Comisiei /Comisiilor  de specialitate a/ale Consiliului local Podgoria, 

inregistrat sub nr……/……………; 

Având în vedere prevederile: 

 Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 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 informaţiile de interes public ; 

  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Tinand cont de  prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privin Codul Administrativ : 

"Caracterul public al şedinţelor consiliului focal este dat de: c) posibilitatea cetăţenilor cu 

domiciliul sau reşedinţa in unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la 

şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local." 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 129 alin.(1) , art. 138, art 139. alin.l, art.196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ: 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.l. Se aprobă procedura şi măsurile de imbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de 

creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documente de interes public şi a activităţii Primăriei şi 

Consiliului Local al Comunei Podgoria şi a comisiilor de specialitate prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data adoptării 

ART.3 Dispoziţiile aceastei hotărâri vor completa ROF-ul actual al Primăriei Comunei Podgoria. 

ART.4 Primarul Comunei Podgoria, viceprimarul, secretarul general al comunei Podgoria, toate 

compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate ale primarului şi din cadrul instuţiilor 

subordonate Consiliului Local Podgoria care gestionează/produc documente din categoria celor 

precizate la art. 2 şi art.7 alin.3 din anexa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se comunica Primarului comunei 

Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului 

Buzău in vederea exercitării controlului cu privire la legalitatehotărâri    

 

 

 

Iniţiator,  

 

Consilier local,  

 

Gheorghe Adrian 

     

            

            

 Avizat pentru legalitate,  

Secretar general,  

 
Rapeanu  Violeta- Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 3  din 13.01.2021



 

ANEXĂ 

la Proiectul de Hotărâre nr. _________ din 2021 

a Consiliului local al comunei Podgoria 

 

ART 1. Şedinţele de consiliu local sunt publice, conform art. 138 alin. 1 din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ. Pentru a asigura caracterul public al şedinţelor, atât şedinţele fizice, cât şi cele 

online, vor fi transmise în direct (live) fie pe pagina de Facebook a Primăriei Podgoria, fie pe o pagina 

de youtube, sau alta platformă, pe un canal dedicat Primăriei Podgoria. După încheierea şedinţei, 

înregistrarea va fi disponibilă public, în conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 3 din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Aparatul de specialitate al primarului şi, după caz, instituţiile aflate în subordinea consiliului 

local al comunei Podgoria au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet următoarele materiale: 

(1) Documente în legătură cu achiziţiile publice: 

a) în cazul procedurilor de achiziţie care se derulează prin Sistemul Informatic Colaborativ pentru 

mediu performant de desfăşurare a Achiziţiilor Publice (SICAP), se va publica o înştiinţare 

cuprinzând informaţii privind obiectul achiziţiei, numărul anunţului/invitaţiei de participare din 

SICAP, documentaţia de atribuire şi anunţul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a 

procedurii. 

b) în cazul procedurilor de achiziţie care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin 

SICAP, se vor publica invitaţia de participare, documentaţia de atribuire şi anunţul de atribuire 

sau, după caz, decizia de anulare a procedurii. 

c) în cazul achiziţiilor directe care se derulează potrivit art. 45-46 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publicăVacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de 

Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, se va publica o înştiinţare privind achiziţia 

efectuată, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 46, alin. 6 din acelaşi act normativ. 

d) în cazul achiziţiilor directe care se derulează potrivit art. 43, alin. (3) din Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord 

ului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate de Hotărârea Guvernului 

nr. 395 din 2 iunie 2016, se va publica o invitaţie de participare conţinând cerinţele solicitate de 

autoritatea contractantă precum şi o înştiinţare privind achiziţia efectuată, cuprinzând 

informaţiile prevăzute la art. 46, alin. 6 din acelaşi act normativ. 



1 

e) Toate contractele de achiziţii publice/acorduri le-cadru încheiate, grupate pe secţiuni anuale, 

inclusiv anexele şi, după caz, actele adiţionale ale acestora. 

 

(2) Documente în legătură cu ocuparea funcţiilor publice: 

a) Toate anunţurile privind organizarea consursurilor de ocupare a funcţiilor publice. 

b) Toate rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice. 

 
 

(3) Documente în legătură cu activitatea de urbanism: 

a) Lista certificatelor de urbanism şi cea a autorizaţiilor de construire eliberate de 

Primăria Podgoria, cu indicarea următoarelor informaţii: numărul şi data actului, numele/ 

denumirea solicitantului, adresa la care se referă actul emis, scopul în care a fost emis actul. 

b) Toate anunţurile de intenţie privind elaborarea planurilor urbanistice de detaliu (PUD), 

însoţite de planuri de încadrare în zonă şi de reglementările aferente. 

 

(4) Documente financiare în legătură cu bugetul dc venituri şi cheltuieli: 
 

a) Proiectul de buget 

b) Bugetul aprobat 

c) Toate rectificările bugetare aprobate 

d) Execuţia bugetară 

e) Lista obiectivelor de investiţii cu indicarea tuturor surselor de finanţare 

f) Calculul gradului de îndatorare 

g) Registrul de evidenta a datoriei publice 

(5) Materiale în legătură cu activitatea Consiliului local 

 

a) Convocatoarele şedinţelor de Consiliu local (inclusiv data, ora si locul şedinţelor) 

b) Hotărârile adoptate de Consiliul local 

c) Proiecte de Hotărâre de Consiliul Local depuse 

d) înregistrările video ale şedinţelor de Consiliul local 

e) Procesele verbale ale şedinţelor de Consiliu local 

 
 

(5) 
1
 Documente contracte de închiriere si concesiune 

a) Contractele de închiriere cu toti agenţii economici si persoane fizice 

b) Contractele de concesiune cu toti agenţii economici si persoane fizice 
 

(5) 
2
 Adresa la care sunt disponibile înregistrările şedinţelor de Consiliu Local 



 

ART. 3. Materialele prevăzute la articolul 1 vor fi publicate în cadrul portalului 

https://comunapodgoria.ro, la meniul „Transparenţă" modificat potrivit articolului 2, cu 

respectarea următoarelor termene : 

(1) Documentele privind achiziţiile publice 

 

a) materialele prevăzute la articolul 2, alin. 1), lit a), în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

publicarea lor în SICAP 

b) documentele prevăzute la articolul 2, alin. 1), lit b), în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

aprobarea documentaţiei de atribuire potrivit legii 

c) documentele prevăzute la articolul 2, alin. 1), lit. c), în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

finalizarea achiziţiei directe 

d) documentele prevăzute la articolul 2, alin. 1), lit. d), în cel mult 3 zile lucrătoare de la 

aprobarea documentelor de achiziţie (notă justificativă, caiet de sarcini/ specificaţii) 

e) documentele prevăzute la articolul 2, alin. 1), lit. e), în cel mult 7 zile lucrătoare de la 

semnarea acestora. 

(2) Documentele privind anunţurile de ocupare a funcţiilor publice, prevăzute la art. 2, alin. 2, vor 

fi publicate în ziua emiterii acestora. 

(3) Documentele privind activitatea dc urbanism vor fi publicate astfel: 
 

a) Actualizarea listelor conţinând certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire 

prevăzute la art. 2, alin. 3, lit. a se va realiza săptămânal astfel încât documentele respective să 

fie introduse în listă în cel mult 15 zile de la emitere. 

b) Documentele prevăzute la art. 2, alin. 3, lit. b se vor publica în ziua emiterii, însoţite de 

precizarea conform căreia în termen de 15 zile de la publicare cetăţenii pot formula observaţii şi 

comentarii utilizând interfaţa de preluare a petiţiilor. 

(4) Documentele financiare în legătură cu bugetul de venituri şi cheltuieli, prevăzute la art. 2, alin. 

4, vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestora 

(5) Materialele privind activitatea Consiliului Local, vor fi publicate astfel: 

 

a) Materialele prevăzute Ia prevăzute la art. 2, alin. 5), lit. a), în ziua transmiterii acestora 

către consilierii locali. 

b) Materialele prevăzute la prevăzute la art. 2, alin. 5), lit. b), în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data adoptarii acestora. 

c) Materialele prevăzute la prevăzute la art. 2, alin. 5), lit. c), în termen de 5  zile 

lucrătoare de la depunerea acestora 

https://comunapodgoria.ro/


 

d) înregistrările video ale şedinţelor de Consiliu Local se vor transmite în timp real şi se 

vor stoca astfel încât să poată fi vizionate pe portalul https://comunapodgoria.ro cel puţin 36 luni 

de la data la care au avut loc. 

e) Materialele prevăzute la prevăzute la art. 2, alin. 5), lit. e), în termen de 3 zile 

lucrătoare de la adoptarea acestora. 

 

(6) Adresa la care sunt disponibile înregistrările şedinţelor de consiliu local, în termen de maxim 3 

zile de la desfăşurarea acesteia 

 
 

ART. 4 

(1) Persoana/persoanele însărcinate cu relaţia cu publicul vor asigura crearea meniului 

„Transparenta " din cadrul portalului https://comunapodgoria.ro astfel incat noua structura sa 

ofere acces facil la informaţii, acestea fiind organizate pe fiecare instituţie si pe categoriile 

prevăzute la art. 2 (Achiziţii publice; Concursuri ocupare funcţii; Urbanism; Buget, venituri şi 

cheltuieli; Contracte; Activitate Consiliu Local; înregistrări şedinţe). 

(2) Aparatul de specialitate al primăriei se va asigura că există dotarea cu echipament audio-video 

sala de şedinţe a consiliului local, in vederea transmiterii live a şedinţelor. 

(3) In situaţia în care primăria/consiliul local nu dispun de mijloace tehnice avansate, 

înregistrarea/transmiterea video a şedinţei se va realiza cu un aparat smartphone. 

 

ART. 5 

Responsabilii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, primarul, viceprimarul sau 

secretarul general al comunei, dupa caz, vor transmite documentele produse/gestionate care se 

incadreaza in categoriile prevăzute in art.2, astfel incat publicarea acestora sa se realizeze in termenele 

corespunzătoare prevăzute la art.3. 

 
 

ART. 6 

(1) Primarul Comunei Podgoria, viceprimarul, secretarul general al comunei Podgoria, toate 

compartimentele  din cadrul aparatului de specialitate ale primarului şi din cadrul instuţiilor 

subordonate Consiliului Local Podgoria care gestionează/produc documente din categoria celor 

precizate la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Secretarul general al comunei Podgoria va asigura aducerea prezentului regulament la 

cunoştinţa publica, Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la indeplinire, precum 

si  Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate 

https://comunapodgoria.ro/
https://comunapodgoria.ro/


 

ART.7 

(1) Şedinţele comisiilor de specialitate sunt de regulă, publice , conform art. 141 alin.4 din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. Pentru a asigura caracterul public al şedinţelor, atât 

şedinţele fizice, cât şi cele online, vor fi transmise în direct (live) fie pe pagina de Facebook a Primăriei 

Podgoria, fie pe o pagina de youtube, sau alta platformă, pe un canal dedicat Primăriei Podgoria. După 

încheierea şedinţei, înregistrarea va fi disponibilă public. 

(3) Toate documentele care se emit de către comisiile de specialitate şi în legătură cu acestea 

vor fi postate în meniul "transparenţa" secţiunea comisii de specialitate din cadrul portalului 

https://comunapodgoria.ro în termen de 3 zile de la data emiterii lor. 

(4) Aparatul de specialitate al primăriei se va asigura că există dotarea cu echipament 

audio-video sala de şedinţe a comisiilor de specialitate, in vederea transmiterii live a şedinţelor. 

(5) In situaţia în care primăria/consiliul local nu dispun de mijloace tehnice avansate, 

înregistrarea/transmiterea video a şedinţei se va realiza cu un aparat smartphone. 

(6) Aparatul de specialitate al primarului şi, după caz, instituţiile aflate în subordinea 

consiliului local al comunei Podgoria au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet materialele 

prevăzute de prezentul articol. 

(7) Dispoziţiile prezentului articol nu vor fi aplicabile dacă comisiile hotărăsc în temeiul art. 

141 alin.5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ca şedinţa să se desfăşoare cu uşile închise. 

 

ART.8 Procedura de desfăşurare a şedinţelor consiliului local al comunei Podgoria prin utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare. 

(1) La şedinţele care se vor desfăşura online consilierii locali vor fi prezenţi online prin mijloace 

electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă, utilizând platforma Google-Suite 

(Google Meet) 

(2) Şedinţele vor fi convocate în conformitate cu art.134 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, prin intermediul transmiterii unui convocatorului prin e-mail, care va conţine 

adresa web pentru accesarea şedinţei, ora şi data începerii acesteia. 

(3) Şedinţele vor fi înregistrate şi stocate prin grija secretarului. 

(4) Preşedintele de şedinţă va face apelul nominal al consilierilor pentru a stabili prezenţa. 

(5) Preşedintele de şedinţă va da citire numărului de ordine a proiectului de hotărâre, va prezenta 

avizul comisiilor, inclusiv propunerile şi apoi le va supune la vot (mai întâi propunerile şi apoi 

proiectul de hotărâre în întregime). 

(6) Consilierii votează prin exprimare directă - la solicitarea preşedintelui. 

(7) Votul secret se poate realiza si  prin mijloace electronice stabilite de consiliul local. 

(8) Inregistrarea şedinţei Consiliului local al comunei Podgoria va fi postată pe site-ul primăriei, pe 

pagina de facebook sau pe altă platformă dedicată (youtube) în conformitate cu prevederile 

art.2. 

https://comunapodgoria.ro/


 

(9) Art. 138-140 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu specificul desfăşurării 

lucrărilor consiliului local în mediul online. 

 

ART.9 Procedura de desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare: 

(1) La şedinţele comisiilor care se vor desfăşura online consilierii locali vor fi prezenţi online prin 

mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă, utilizând platforma 

Google-Suite ( Google Meet) 

(2) Şedinţele vor fi convocate de către preşedintele comisiei în conformitate cu art.141 din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ prin intermediul transmiterii unui email care va conţine 

adresa web pentru accesarea şedinţei, ora şi data începerii acesteia. 

(3) Şedinţele vor fi înregistrate şi stocate prin grija preşedintelui comisiei, care va transmite 

înregistrarea secretarului general al comunei Podgoria în termen de 24 de ore de la încheirea 

şedinţei. 

(4) Inregistrarea şedinţei comisiilor de specialitate va fi postată pe site-ul primăriei, pe pagina de 

facebook sau pe altă platformă dedicată (youtube) în conformitate cu art.7. 

(5) Comisiile de specialitate vor funcţiona în conformitate art.141 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu specificul desfăşurării lucrărilor comisiilor de specialitate în mediul online. 

 

ART 10 In ipoteza în care pe parcursul implementării procedurii de la art.8 şi art.9 vor fi identificate 

dificultăţi în transmiterea/înregistrarea/desfăşurarea şedinţei, consiliul local va stabili prin vot modul de 

soluţionare a acestora. 
 
 

 
 

 INIŢIATOR,  

Consilier PNL, 

 

    GHEORGHE ADRIAN 


