
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL* " 7

Către : Conducerea Consiliului Judeţean Neamţ 

în atenţia : Prefectului Judeţului Neamţ

R ef: procedura de achiziţie publică pentru achiziţia de produse lactate si de panificaţie 

pentru anul şcolar 2016/2017

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicaţi cauzele care au dus la 

întârzierea/neînceperea la timp a procedurii de achiziţie publică de produse lactate şi de 

panificaţie pentru anul şcolar 2016/2017 şi persoanele care se fac responsabile pentru acest 

lucru.

Anul şcolar 2016/2017 a început pe data de 12 septembrie iar Consiliul Judeţean Neamţ 

a început procedurile de achiziţie pentru '‘Corn şi Lapte" în data de 15 septembrie publicând pe 

SEAP anunţul de participare nr. 169791.

Urmare a acestui fapt a fost încălcat dreptul “de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, 

conform structurii anului şcolar ” a “cornului şi laptelui” pentru aproximativ 50.000 de copii 

din judeţul Neamţ, drept prevăzut la art.2 al (1) din OUG nr. 96 din 2002 privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 

privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 

ore.

întârzierea demarării procedurilor de achiziţie publică, cu urmări atât de grave poate fi 

încadrată la Neglijenţa în serviciu, sancţionată de art. 298 din Legea nr. 286 din 2009 privind 

Codul penal ‘‘încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, 

prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin această se cauzează 

o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor leşitime ale unei persoane fizice sau ale 

unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. ”

Consilierul judeţean Ionel ARSENE a fost DEZINFORMAT si A MINŢIT când a 

declarat că „Licitaţia de la cornul şi laptele s-a făcut cu întârziere pentru că domnii consilieri 

judeţeni PNL n-au binevoit să vină la muncă. Plenul CJ Neamţ s-a form at cu întârziere, ulterior 

alegerea preşedintelui a fost îngreunată şi de asta s-a ajuns în situaţia această. Ştiu că elevii 

suferă însă sper că începând cu 15 noiembrie produsele să fie  pe băncile lor 

(http://mesagerulneamt.ro/2016/11 /fara-corn-si-lapte-in-neamt/) deoarece:
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1) în conformitate cu art.9 din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali „ (1) 

Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că lezai 

constituit a noului consiliu ales ” deci doamna EMILIA ARCAN, membru PSD (pe lista PSD la 

SENAT pentru alegerile din decembrie 2016) a fost preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ 

până la constituirea noului consiliu judeţean respectiv 04.07.2016.

2) în conformitate cu art. 12 al (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice „(1) In cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice,....” iar 

Consiliul Judeţean NEAMŢ în PROGRAMUL achiziţiilor publice 2016 are aprobata ca dată 

estimativă pentru începerea procedurii de achiziţie pentru produse de panificaţie şi lactate 

luna MAI 2016 si ca finalizare luna AUGUST 2016. (pagina 14 din PAAP nr.2867/15.02.2016)

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să ne răspundeţi în scris la cele 

solicitate, şi totodată să ne comunicaţi măsurile luate privind acest management defectuos al 

administraţiei judeţene. Adresa la care puteţi transmite în scris răspunsul : Bd. Republicii, Nr.22, 

Sediul PNL Neamţ, sau pnl.neamt@,pnl.ro

Ataşăm la prezenta anunţul de participare nr. 169791 din 15 septembrie 2016 şi Programul 

anual al achiziţiilor publice CJ Neamţ 2016.

Cu stimă şi respect,
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL NEAMŢ

MOVEMENT MOVEMENT MOVEMENT

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
Nr. 16.737 

6 decembrie 2016

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

Piatra Neamţ, bd. Republicii, nr. 22

Ca urmare a sesizării formulată de consilierii judeţeni ai Partidului Naţional Liberal, 
înregistrată la instituţia prefectului cu nr. 15.653 din 10.11.2016, privind 
întârzierea/neînceperea la timp a procedurii de achiziţie publică de produse lactate şi 
panificaţie pentru anul şcolar 2016-2017, au fost solicitate informaţii de la Consiliul 
Judeţean Neamţ, instituţia responsabilă cu derularea procedurilor de achiziţie pentru 
implementarea programului, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2002, cu modificările şi compietăriie uiterioare, rezultând următoarele:

- prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice au suferit modificări însemnate 
anul acesta, prin adoptarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi emiterea 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 98/2016, aceste noutăţi legislative având impact şi asupra etapelor 
de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru pachetul 
lapte-corn, la nivelul judeţului Neamţ, pentru anul şcolar 2016-2017;

- coroborând prevederile actelor normative din domeniul achiziţiilor publice cu cele 
ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate 
şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore, procedura de atribuire aleasă a fost licitaţia deschisă cu organizarea unei etape finale 
de licitaţie electronică;

- în consecinţă, etapele procesului de achiziţie publică au fost mai multe şi 
derularea acestora a necesitat un timp mai îndelungat, ducând la întârzierea achiziţiei 
acestor produse.

Cu stimă,



PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
★  * *

Către : Mininsterul Afacerilor Interne 

INSTITUŢIA Prefectului - Judeţul NEAMŢ

Ref: Adresa nr.16.737/06 decembrie 2016 - procedura de achiziţie publică pentru achiziţia 

de produse lactate si de panificaţie pentru anul şcolar 2016/2017

Urmare a adresei dvs. nr.16.737/06.12.2016 prin care ne comunicaţi că au fost solicitate 

informaţii de la Consiliul Judeţean Neamţ, referitoare la derularea procedurilor de achiziţie 

pentru produse lactate şi de panificaţie pentru anul şcolar 2016/2017, in urma analizei cărora s-a 

constatat că legislaţia in domeniul achiziţiilor publice a suferit modificări (adoptarea Legii 

nr.98/2016 şi emiterea H.G nr.395/2016) şi acestea au dus la întârzierea achiziţiei acestor 

produse, vă informăm că :

- LEGEA nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice a intrat în vigoare pe 26.05.2016, a 

avut mai multe modificari/actualizări, dar niciuna cu referire strictă la procedura de licitaţie 

publică deschisă, (ataşat Anexai - situaţie cu toate modificările la prezentul act normativ). 

Hotărârea Guvernului nr. 395/02.06.2016 de aprobare a NORMELOR METODOLOGICE 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- 

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a intrat în vigoare pe 06.06.2016 

(ataşat Anexa2-situaţie cu toate modificările la HG 395/2016).

Consiliile Judeţene din zona Moldovei au desfăşurat la timp procedurile de achiziţie pentru 

produse lactate şi de panificaţie pentru anul şcolar 2016/2017 (ataşat Anexa3-situaţia 

judeţelor din zona Moldovei ref. la achiziţia de produse lactate şi de panificaţie).

Vă solicităm să ne comunicaţi:

1. care din modificările legislative menţionate au dus la întârzierea/ neînceperea la timp a 

procedurii de achiziţie publică de produse lactate şi panificaţie pentru anul şcolar 2016- 

2017;

2. dacă consideraţi că autorităţile contractante din judeţele din zona Moldovei au încălcat 

legea desfăşurând la timp procedurile de achiziţie;

3. dacă afirmaţiile consilierul judeţean PSD Ionel ARSENE din şedinţa de Consiliu Judeţean 

din data de 31.10.2016 “ştiu că sunt nişte domni abonaţi la nişte contracte, bănuiesc ca se 

apropie campania, nu mai sunt atât de drăguţi cu PNL, insă, atât cât voifi eu preşedintele
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CJ Neamţ, aici se va respecta legea şi termenele ”...............“Eu ştiu că sunt nişte domni

apropiaţi PNL care-s cam neliniştiţi că nu încep livrările mai repede”, intervenţia şi 

spiritul lui de apărător al legii a dus la întârzierea procedurii. (Ataşat filmarea cu 

afirmaţiile domnului Ionel ARSENE).

DE asemeni vă solicităm să faceţi verificări mai amănunţite, având in vedere că 

aproximativ 50.000 de copii NU AU beneficiat de “corn şi lapte” aproximativ 60 zile şi in cazul 

în care constataţi neconcordanţe/ilegalităţi să sesizaţi instituţiile/organele competente ale statului 

pentru sancţionarea persoanelor responsabile.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să ne răspundeţi în scris la cele solicitate, 

Adresa la care puteţi transmite în scris răspunsul : Bd. Republicii, Nr.22, Sediul PNL Neamţ, sau 

pnl.neamt@pnl.ro

Cu stimă şi respect, 

Consilieri judeţeni PNL

Florin-Adrian HOPŞA Doinei Boca

Anton Monica Mircea Ciudin

Gabriela Banu Stoica Mihai

Acatrinei Dumitru Isciuc Mihaela

Pelepco Lucian Lucaci Gabriel

Marius Nechita Triboi Gheorghe

Stavarache Valentin Buhusanu Bogdan
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL NEAMŢ

MOVEMENT MOVEMENT MOVEMENT

tSO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
Nr. 16.737 

6 decembrie 2016

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

Piatra Neamţ, bd. Republicii, nr. 22

Ca urmare a sesizării formulată de consilierii judeţeni ai Partidului Naţional Liberal, 
înregistrată la instituţia prefectului cu nr. 15.653 din 10.11.2016, privind 
întârzierea/neînceperea la timp a procedurii de achiziţie publică de produse lactate şi 
panificaţie pentru anul şcolar 2016-2017, au fost solicitate informaţii de la Consiliul 
Judeţean Neamţ, instituţia responsabilă cu derularea procedurilor de achiziţie pentru 
implementarea programului, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. S6/2002, cu modificările şi completările ulterioare, rezultând următoarele:

- prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice au suferit modificări însemnate 
anul acesta, prin adoptarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi emiterea 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 98/2016, aceste noutăţi legislative având impact şi asupra etapelor 
de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru pachetul 
lapte-corn, la nivelul judeţului Neamţ, pentru anul şcolar 2016-2017;

- coroborând prevederile actelor normative din domeniul achiziţiilor publice cu cele 
ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate 
şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore, procedura de atribuire aleasă a fost licitaţia deschisă cu organizarea unei etape finale 
de licitaţie electronică;

- în consecinţă, etapele procesului de achiziţie publică au fost mai multe şi 
derularea acestora a necesitat un timp mai îndelungat, ducând la întârzierea achiziţiei 
acestor produse.



Către : Conducerea Consiliului Judeţean Neamţ9 *
/v

In atenţia : Prefectului Judeţului Neamţ

15653/10.11.20#
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Ref: procedura de achiziţie publică pentru achiziţia de produse lactate si de panificaţie 

pentru anul şcolar 2016/2017
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P rin  prezenta vă solicităm să ne comunicaţi cauzele care au dus Ia 

întârzierea/nemceperea la  timp a p ro ced u rii de achiziţie publică de produse lactate şi de 

panificaţie pentru  anul şcolar 2016/2017 şi persoanele care se fac responsabile pentru acest 

lucru.

A nul şcolar 2016/2017 a început pe data de 12 septembrie iar Consiliul Judeţean Neam ţ 

a început procedurile de achiziţie pen tru  “ C orn şi L ap te” în data de 15 septembrie publicând pe 

SEAP anunţul de participare n r.169791.

U rm are a acestui fapt a fost în că lca t dreptul 11 de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, 

conform structurii anului şcolar“ a “cornului şi laptelui” pentru aproximativ 50.000 de copii 

din judeţul Neamţ, drept prevăzut la  art.2  al (1) d in  OUG nr. 96 din 2002 privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie pentru  elev ii din învăţăm ântul prim ar şi gimnazial de stat şi 

privat, p recum  şi pentru copiii preşcolari d in  grădiniţele de stat şi private cu program norm al de 4 

ore.

în târzierea  dem arării procedurilor de achiziţie publică, cu urm ări atât de grave poate fi 

încadrată la  Neglijenţa în serviciu, sancţionată  de art. 298 din L egea nr. 286 din 2009 privind 

Codul penal "încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, 

prin neîndepUnirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin această se cauzează 

o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale 

unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. "

Consilierul judeţean Ionel ARSENE a fost DEZINFORMAT si A MINŢIT când a 

declarat că „Licitaţia de la cornul si laptele s-a făcut cu întârziere pentru că domnii consilieri 

judeţeni PNL n-au binevoit să vină la muncă. Plenul CJ Neamţ s-a format cu întârziere, ulterior 

alegerea preşedintelui a fost îngreunată şi de asta s-a ajuns în situaţia această. Ştiu că elevii 

suferă însă sper că începând cu 15 noiembrie produsele să fie pe băncile lor’ 

(h ttp ://m esagerulneam t.ro /2016/ll/fara-com -si-lapte-in-neam t/) deoarece:
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1) în  conform itate cu  art.9 d in L eg ea  nr. 393 d in  2004 priv ind S tatu tul aleşilor locali „ (1) 

Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal 

constituit a noului consiliu ales” deci d o am na EMILIA ARCAN, membru PSD (pe lista PSD la 

SE N A T  p e n tru  a leg erile  din decembrie 2 0 1 6 , a fost preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ 

până la constituirea noului consiliu judeţean respectiv 04.07.2016.

2) în  conform itate cu art. 12 al (1) d in  N orm ele  m etodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la  atribuirea contractului de ach iz iţie  publică/acordului-cadru  din Legea nr. 98/2016 

priv ind achiziţiile publice „ ( 1) în  cadru l strategiei anuale de achiziţie  publică, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice,....” iar 

C onsiliul Judeţean N E A M Ţ  în  PR O G R A M U L  achiziţiilor publice 2016 are aprobata ca dată 

estimativă pentru începerea procedurii de achiziţie pentru produse de panificaţie şi lactate 

luna MAI 2016 şi ca finalizare luna AUGUST 2016. (pagina 14 din PA A P nr.2867/15.02.2016)

A vând în  vedere ce le  prezentate m ai sus, v ă  rugăm  să ne răspundeţi în  scris la cele 

solicitate, şi totodată să ne com unicaţi m ăsu rile  luate privind acest m anagem ent defectuos al 

adm inistraţiei judeţene. A dresa  la  care pu te ţi transm ite  în  scris răspunsul : Bd. Republicii, Nr.22, 

Sediul PN L N eam ţ, sau pnl.neam t@ pnl.ro

A taşăm  la p rezen ta  anunţul de partic ipare  n r .169791 din 15 septem brie 2016 şi Programul 

anual al achiziţiilor publice C J N eam ţ 2016.

Cu stimă şi respect,
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ANEXAI

LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind Achiziţiile Publice
Publicat 26 Mai 2016

Consolidări/Modificări în 2016

a) 06 Iunie 2016 b) 09 Iunie 2016 c) 12 August 2016 d) 22 Noiembrie 2016

a) Forma consolidată a Legii nr. 98/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, la 
data de 06 Iunie 2016 este realizată doar prin includerea NORMELOR METODOLOGICE din 2 
iunie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016, întrucât actul de bază nu 
a suferit până la această dată, alte modificări, completări sau abrogări.

b) Forma consolidată a Legii nr. 98/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, la 
data de 09 Iunie 2016 este realizată doar prin includerea NORMELOR METODOLOGICE din 
2 iunie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016 şi a 
prevederilor ORDINULUI nr. 264 din 8 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 432 
din 9 iunie 2016, întrucât actul de bază nu a suferit până la această dată, alte modificări, completări 
sau abrogări.

c) Forma consolidată a Legii nr. 98/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, la 
data de 12 August 2016 este realizată doar prin includerea NORMELOR METODOLOGICE din 
2 iunie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016, a 
prevederilor ORDINULUI nr. 264 din 8 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 432 
din 9 iunie 2016, precum şi a prevederilor PROCEDURII COMPETITIVE din 8 august 2016, 
publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 12 august 2016, întrucât actul de bază nu a suferit 
până la această dată, alte modificări, completări sau abrogări.

d) Forma consolidată a Legii nr. 98/2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, la 
data de 16 Decembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse 
de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016.

ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex- 
ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care 
intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu 
autorităţile/entităţile contractante verificate

1



Data intrării în vigoare: 09 Iunie 2016

Având în vedere:

- prevederile art. 23 alin. (l)-(4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- prevederile art. 25 alin. (l)-(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
- necesitatea fluidizării procesului de achiziţie publică prin prevenirea întârzierilor în iniţierea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin 
responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,
în temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

CAP. I Prevederi referitoare la metodologia de selecţie aferentă evaluării ex-ante a 
documentaţiilor de atribuire

ART. 1 Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire, împreună cu strategia de contractare, 
aferente contractelor/ acordurilor-cadru care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
se realizează în urma aplicării, în mod automat, de către Sistemul electronic de achiziţii publice, 
denumit în continuare SEAP, a metodologiei de selecţie prevăzute în prezentul ordin.

ART. 2(1) Selecţia documentaţiilor de atribuire este asigurată, din punct de vedere tehnic, la 
nivelul SEAP şi se realizează în fiecare zi lucrătoare, după cum urmează:
a) documentaţiile de atribuire menţionate la art. 1 se grupează în intervale de câte zece, în ordinea 
transmiterii acestora în sistem;
b) SEAP selectează în mod aleatoriu o singură documentaţie din fiecare interval, aceasta fiind 
transmisă spre evaluare la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare 
ANAP.
(2) In scopul evitării riscului de a selecta, într-un anumit interval de timp, mai multe documentaţii 
de atribuire aparţinând aceleiaşi autorităţi contractante, mecanismul de selecţie asigură limitarea 
numărului de documentaţii de atribuire transmise spre evaluare de către aceeaşi autoritate 
contractantă, prin selectarea următoarei documentaţii de atribuire încărcate de către o altă autoritate 
contractantă.
(3) Pentru documentaţiile de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru care nu au fost 
selectate spre evaluare în baza metodologiei prevăzute la alin. (1), autorităţile/entităţile contractante 
sunt înştiinţate, în mod automat, de către SEAP în legătură cu faptul că nu fac obiectul evaluării 
ANAP, prin afişarea în momentul publicării documentaţiei a unui mesaj în acest sens.
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ART. 3(1) AN AP evaluează, cel puţin o dată pe lună, mecanismul de selectare în vederea 
diminuării posibilităţii de neincludere în procesul de evaluare a documentaţiilor de atribuire aferente 
contractelor/acordurilor-cadru menţionate la art. 1, transmise în SEAP de către autorităţile 
contractante care iniţiază un volum mic de proceduri de atribuire.
(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), ANAP stabileşte lunar, în baza informaţiilor puse la dispoziţie 
de SEAP, un număr maxim de documentaţii de atribuire aparţinând aceleiaşi autorităţi contractante 
care vor fi repartizate de către SEAP, pentru a face obiectul evaluării ex-ante, într-un interval de 
timp predefinit.

CAP. II Prevederi referitoare la modul de interacţiune dintre ANAP şi autorităţile/entităţile 
contractante în procesul de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire

ART. 4 (1) în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (l)-(4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
395/2016, precum şi a prevederilor art. 25 alin. (l)-(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016, ANAP are obligaţia să evalueze documentaţiile de atribuire în ordinea primirii acestora 
în cadrul aplicaţiei informatice specifice.
(2) Autoritatea contractantă va lua în calcul şi perioada de timp alocată ANAP pentru evaluarea 
documentaţiei de atribuire atunci când elaborează calendarul procedurii de atribuire aferent 
contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/sectorial.

ART. 5 (1) Modificarea sau corectarea informaţiilor cuprinse în documentaţia de atribuire, 
rezultate din procesul de evaluare a documentaţiei de atribuire, ca urmare a formulării de observaţii 
şi recomandări de către ANAP, se admit doar în secţiunile ce fac obiectul deblocării.
(2) Prin excepţie, se admit modificări sau corectări de informaţii în alte secţiuni ale documentaţiei 
de atribuire, în situaţia în care este necesară efectuarea unor corelări între informaţiile ce fac 
obiectul observaţiilor cu cele precizate în cadrul altor secţiuni, sub rezerva indicării exprese şi 
motivate a acestora, printr-o solicitare transmisă prin intermediul portalului care asigură schimbul 
de informaţii dintre ANAP şi autorităţile contractante verificate.

ART. 6 Fără a afecta prevederile art. 5, orice solicitare formulată de autoritatea contractantă, 
indiferent de mijlocul de comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/adăugarea de noi cerinţe 
sau informaţii în alte secţiuni decât cele asupra cărora au fost formulate observaţii şi recomandări ca 
urmare a evaluării documentaţiei de atribuire de către ANAP conduce la încadrarea documentaţiei 
de atribuire în cauză în categoria celor noi intrate în sistemul electronic specific, necesitând reluarea 
întregului proces de evaluare în condiţiile prevederilor legale menţionate mai sus.

CAP. III Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 7 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 773/2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de 
evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 932 din 16 decembrie 2015.

ART. 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3



ANEXA 2

NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice
Data intrării în vigoare: 06 Iunie 2016

Consolidări in 2016
a) 06 Iunie 2016 b) 09 Iunie 2016 c) 05 Decembrie 2016

Forma consolidată a Normelor metodologice din 2 iunie 2016, publicate în 
MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016, la data de 19 Decembrie 2016 este 
realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDINUL nr. 264 
din 8 iunie 2016; HOTĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016.

a) 06 Iunie 2016 - este data intrării în vigoare;
b) 09 Iunie 2016 -includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDINUL 

nr. 264 din 8 iunie 2016;
c) HOTĂRÂREA nr. 866 din 16 noiembrie 2016 - nu se poate lua în discuţie 

pentru că este după data atribuirii contractului;
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ANEXA 3

1.SUCEAVA

!  a) AUTORITATE CONTRACTANTA: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA - lapte UHT

Număr anunţ participare: 167957 / 05.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 04.05.2016 ora 08:52

Denumire contract: Contract de furnizare de lapte UHT pentru elevii din invatamantul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat si private cu 
program normal de 4 ore, la nivelul judeţului Suceava, in anul şcolar 2016 - 2017

Stare procedura: Atribuita (in 20.08.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 171776/20.08.2016
Contract nr: 16915 Denumirea: Contract de furnizare de lapte UHT pentru elevii din invatamantul 
primar si gimnazial. DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 21.07.2016

1. bl AUTORITATE CONTRACTANTA: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA - cornuri

Număr anunţ participare: 168042 / 07.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 06.05.2016 08:47

Denumire contract: Contract de furnizare de cornuri pentru elevii din invatamantul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii preşcolari dingradinitele de stat si private cu 
program normal de 4 ore, la nivelul judeţului Suceava, in anul şcolar 2016 - 2017 
Stare procedura: Atribuita (in 03.08.2016 01:30)
Contract nr: 16921 Denumirea: Contract de furnizare de cornuri 
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 21.07.2016

2. IAŞI
2. a) AUTORITATE CONTRACTANTA: JUDEŢUL IAŞI - produse lactate

Număr anunţ participare: 168050 / 07.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 06.05.2016 10:01

Denumire contract: Contract de achiziţie publica de furnizare si distribuţie produse lactate în cadrul 
Programului national „LAPTE-CORN” pentru elevii si preşcolarii din judeţul laşi, în anul şcolar 2016- 
2017
Stare procedura: Atribuita (in 31.08.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 171939/31.08.2016

Contract nr: 24456 Denumirea: Contract de furnizare si distribuţie produse lactate in scoli 2016- 
2017 Iasi, Lot 4 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 16.08.2016

Contract nr: 25250 Denumirea: Contract de furnizare si distribuţie produse lactate in scoli 2016- 
2017 Iasi, Lot 2 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 25.08.2016

Contract nr: 25310 Denumirea: Contract de furnizare si distribuţie produse lactate in scoli 2016- 
2017 Iasi, Lot 1 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 25.08.2016

2. b) AUTORITATE CONTRACTANTA: JUDEŢUL IAŞI - produse de panificaţie

Număr anunţ participare: 168048 / 07.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 06.05.2016 09:37
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Denumire contract: Contract de achiziţie publica de furnizare si distribuţie produse de panificaţie în 
cadrul Programului national „LAPTE-CORN” pentru elevii si preşcolarii din judeţul laşi, în anul şcolar 
2016-2017
Stare procedura: Atribuita (in 13.08.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 171676/13.08.2016
Contract nr: 24203 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul laşi, 
lot 1 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

Contract nr: 24223 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul laşi, 
lot 4 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

Contract nr: 24205 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul laşi, 
lot 2 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

Contract nr: 24209 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul laşi, 
lot 3 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

3.VASLUI

3. AUTORITATE CONTRACTANTA: JUDEŢUL VASLUI - produselor lactate si de panificaţie

Număr anunţ participare : 168804 / 23.07.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: 21.07.2016 ora 07:44

Denumire contract: «Aprovizionarea si distribuţia produselor lactate si de panificaţie pentru elevi si 
preşcolari in anul şcolar 2016-2017», judeţul Vaslui 
Stare procedura: Atribuita (in 06.10.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 172574/06.10.2016
Contract nr: 12238 Denumirea: «Aprovizionarea si distribuţia produselor lactate pentru elevi si 
preşcolari in anul şcolar 2016-2017 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 03.10.2016

4. BACĂU
4. Autoritate contractanta: JUDEŢUL BACĂU - Nu e cazul pentru ca are contractat din 2015 

pentru 3 ani (acord-cadru)

[158854] Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distribuţia de produse de panificaţie 
pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii din 
invatamantul preşcolar de stat si privat, cu program normal de 4 ore, pe anul şcolar 2015-2016, 2016- 
2017 si 2017-2018 in conformitate cu prevederile OUG nr.96/2002 cu modificările si completările 
ulterioare Tip procedura: Licitaţie deschisa

[158855] Acord cadru de furnizare de produse avand ca obiect: ” Aprovizionarea, transportul si 
distribuţia de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, 
precum si pentru copiii din invatamantul preşcolar de stat si privat, cu program normal de 4 ore, pe 
anul şcolar 2015-2016, 2016-2017 si 2017-2018” Tip procedura: Licitaţie deschisa
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PARTIDUL NATIONAL LIBERALm

★  *  *

Către : Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Ref: Procedura de achiziţie publică pentru achiziţia de produse lactate şi de 

panificaţie pentru anul şcolar 2016/2017

In urma solicitării trimise de către grupul consilierilor liberali din Consiliul 

Judeţean Neamţ către Conducerea Consiliului Judesean Neamţ si Instituţiei
9 9 9 9 9 9

Prefectului din data de 10 noiembrie 2016 (solicitare anexată prezntei) referitor la 

întârzierea demarării procedurii de achiziţie publică pentru achiziţia de 

produse lactate şi de panificaţie pentru anul şcolar 2016/2017, am primit un 

răspuns pe 6 decembrie 2016 ( răspuns anexat prezentei), prin care întârzierea 

achiziţiei acestor produse se datorează faptului că ”prevederile legale în 

domeniul achiziţiilor publice au suferit modificări însemnate anul acesta, prin 

adoptarea Legii Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi emiterea Hotărârii 

Guvernului nr. 395/ 2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederii Legii nr. 90/2016, aceste noutăţi legislative având impact şi asupra 

etapelor de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie public 

pentru pachetul ”Lapte-corn”, la nivelul judeţului Neamţ, pentru anul şcolar 2016- 

2017.”

Având în vedere că în judeţul Neamţ, deşi anul şcolar a început pe data de 

12 septembrie, Consiliul Judeţean Neamţ a început procedurile de achiziţie pentru 

“Corn şi Lapte” în data de 15 septembrie publicând pe SEAP anunţul de 

participare nr. 169791, acest fapt a încălcat dreptul “de a primi zilnic, pe perioada 

cursurilor, conform structurii anului şcolar” a “cornului şi laptelui” pentru 

aproximativ 50.000 de copii din judeţul Neamţ, drept prevăzut la art.2 al (1) din 

OUG nr. 96 din 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru

ADRESĂ: Bid. Republicii, Nr22, Piatra Neamţ | TELEFON: 07C104& Q7C11 www.neamt.pnl.ro |E-MAI1- pnl.neamt@pnl.ro
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PARTIDUL NATIONAL LIBERAL ★

European People's Party

*

elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 

preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.

Mai mult, în urma unei analize, am observant că în judeţele învecinate 

procedurile de achiziţie s-au derulat în timp util , astfel încât la data începerii 

anului şcolar, contractele erau atribuite. Astfel în judeţul Suceava , Contractul de 

furnizare de lapte a fost atribuit în data de 20.08.2016, Contractul de furnizare de 

comuri a fost atribuit în data de 21.07.2016, în judeţul Iaşi, Contractul de furnizare 

de lapte a fost atribuit în data de 31.08.2016, Contractul de furnizare de comuri a 

fost atribuit în data de 13.08.2016, în judeţul Vaslui, Contractul de aprovizionare şi 

distribuţia produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi fost publicat pe 

23.07.2016 şi atribuit în data de 3.10.2016, iar în judeţul Bacău nu a fost cazul 

pentru că există un acord cadru din 2015 pentru 3 ani.

Dat fiind cele prezentate mai sus, vă solicităm să ne transmiteţi, dacă 

modificările legislative de anul acesta au împiedicat sau întârziat desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie pentru achiziţia de produse lactate şi de panificaţie 

pentru anul şcolar 2016/2017 şi dacă autorităţile contractante din judeţele 

învecinate au încălcat legea desfăşurând procedurile mai sus menţionate.

Adresa la care puteţi transmite în scris răspunsul: Bd. Republicii, Nr.22, 

Sediul PNL Neamţ, sau pnl.neamt@pnl.ro / florinhopsa@yahoo.com .

Cu stimă şi respect, 

Cons'* '

Fior
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL NEAMŢ

MOVEMENT MOVEMENT MOVEMENT

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
Nr. 16.737 

6 decembrie 2016

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

Piatra Neamţ, bd. Republicii, nr. 22

Ca urmare a sesizării formulată de consilierii judeţeni ai Partidului Naţional Liberal, 
înregistrată la instituţia prefectului cu nr. 15.653 din 10.11.2016, privind 
întârzierea/neînceperea la timp a procedurii de achiziţie publică de produse lactate şi 
panificaţie pentru anul şcolar 2016-2017, au fost solicitate informaţii de la Consiliul 
Judeţean Neamţ, instituţia responsabilă cu derularea procedurilor de achiziţie pentru 
implementarea programului, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. S6/2002, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare, rezultând următoarele:

- prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice au suferit modificări însemnate 
anul acesta, prin adoptarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi emiterea 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 98/2016, aceste noutăţi legislative având impact şi asupra etapelor 
de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru pachetul 
lapte-corn, la nivelul judeţului Neamţ, pentru anul şcolar 2016-2017;

- coroborând prevederile actelor normative din domeniul achiziţiilor publice cu cele 
ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate 
şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore, procedura de atribuire aleasă a fost licitaţia deschisă cu organizarea unei etape finale 
de licitaţie electronică;

- în consecinţă, etapele procesului de achiziţie publică au fost mai multe şi 
derularea acestora a necesitat un timp mai îndelungat, ducând la întârzierea achiziţiei 
acestor produse.

Cu stimă,
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Către : Conducerea Consiliului Judeţean Neamţ 

In atenţia : Prefectului Judeţului Neamţ
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R e f : p ro c e d u ra  de ach iz iţie  publică p e n t r u  ac h iz iţia  d e  p ro d u se  la c ta te  si de p an ifica ţie  

p en tru  a n u l şco la r  2016/2017

■v
Sî
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P rin  prezenta v ă  solicităm  să  ne  co m u n ica ţi cau ze le  ca re  a u  dus ia 

în tâ rz ie re a /n e în ce p e rea  la  timp a p ro ced u rii de achiziţie publică de produse lactate  şi de 

panificaţie p en tru  anul şcolar 2016/2017 şi p e rso a n e le  care  se fac re sp o n sab ile  p e n tru  acest 

lucru.

A nul şcolar 2016/2017 a în cep u t p e  d a ta  de 12 sep tem b rie  iar Consiliul Judeţean Neamţ 

a începu t procedurile  de achiziţie pentru  “ C orn  şi L ap te” în data de 15 sep tem b rie  publicând pe 

SEAP anunţul de participare nr. 169791.

U rm are a  acestui fapt a fost în că lca t d re p tu l  “de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, 

conform structurii anului şcolar” a “ c o rn u lu i  şi la p te lu i” p e n tru  ap ro x im a tiv  50,000 de copii 

din judeţu l N eam ţ, drept prevăzut la  a rt.2 al (1) d in  O U G  nr. 96 d in  2002 privind acordarea de 

produse lac ta te  şi de panificaţie pentru  e lev ii din învăţăm ântul p rim ar şi gim nazial de stat şi 

privat, p recum  şi pentru copiii preşcolari d in  grăd in iţele  de stat şi private  cu program  norm al de 4 

ore.

în tâ rz ie rea  dem arării procedurilor de ach iziţie  publică, cu urm ări atât de grave poate fi 

încadrată la N eg lijen ţa  în  serv iciu , san cţionată  de art. 298 din L egea nr. 286 din 2009 privind 

Codul penal ''încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, 

prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin această se cauzează

o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale 

mei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. "

C o n silie ru l ju d e ţe an  Ionel A R S E N E  a fo st D E Z IN F O R M A T  si A M IN Ţ IT  când a 

dedai ai că- „Licitaţia de. la cornul şi 'laptele s-a făcut cu întârziere pentru că domnii consilieri 

judeţeni PNL n-au binevoit să vină la muncă. Plenul CJ Neamţ s-a format cu întârziere, ulterior 

alegerea preşedintelui a fost îngreunată şi de asta s-a ajuns în situaţia această. Ştiu că elevii 

suferă însă sper că începând cu 15 noiembrie produsele să fie pe băncile lor 

(http://mesagerulneamt.rO/2016/l 1/fara-corn-si-lapte-in-neamt/) d eo arece :

http://mesagerulneamt.rO/2016/l


Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Număr anunţ participare: 167957 / 05.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 04.05.2016 ora 08:52

Denumire contract: Contract de furnizare de lapte UHT pentru elevii din invatamantul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat si private 
cu program normal de 4 ore, la nivelul judeţului Suceava, in anul şcolar 2016 -2017

Stare procedura: Atribuita (in 20.08.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 171776/20.08.2016
Contract nr: 16915 Denumirea: Contract de furnizare de lapte UHT pentru elevii din 
invatamantul primar si gimnazial. DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 21.07.2016

Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA 
Număr anunţ: 168042 / 07.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 06.05.2016 08:47
Denumire contract: Contract de furnizare de cornuri pentru elevii din invatamantul primar si 
gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii preşcolari dingradinitele de stat si private cu 
program normal de 4 ore, la nivelul judeţului Suceava, in anul şcolar 2016 - 2017 
Stare procedura: Atribuita (in 03.08.2016 01:30)
Contract nr: 16921 Denumirea: Contract de furnizare de cornuri 
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 21.07.2016

Autoritate contractanta: JUDEŢUL IAŞI - produse lactate 
Număr anunţ: 168050 / 07.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 06.05.2016 10:01

Denumire contract: Contract de achiziţie publica de furnizare si distribuţie produse lactate în 
cadrul Programului national „LAPTE-CORN” pentru elevii si preşcolarii din judeţul laşi, în anul 
şcolar 2016-2017
Stare procedura: Atribuita (in 31.08.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 171939/31.08.2016

Contract nr: 24456 Denumirea: Contract de furnizare si distribuţie produse lactate in scoli 
2016-2017 Iasi, Lot 4 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 16.08.2016

Contract nr: 25250 Denumirea: Contract de furnizare si distribuţie produse lactate in scoli 
2016-2017 Iasi, Lot 2 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 25.08.2016

Contract nr: 25310 Denumirea: Contract de furnizare si distribuţie produse lactate in scoli 
2016-2017 Iasi, Lot 1 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 25.08.2016

Autoritate contractanta: JUDEŢUL IAŞI - produse de panificaţie 
Număr anunţ: 168048 / 07.05.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ 06.05.2016 09:37
Denumire contract: Contract de achiziţie publica de furnizare si distribuţie produse de 
panificaţie în cadrul Programului national „LAPTE-CORN” pentru elevii si preşcolarii din 
judeţul laşi, în anul şcolar 2016-2017 
Stare procedura: Atribuita (in 13.08.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 171676/13.08.2016
Contract nr: 24203 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul 
Iasi, lot 1 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

Contract nr: 24223 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul 
Iasi, lot 4 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

Contract nr: 24205 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul 
Iasi, lot 2 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016



Contract nr: 24209 Denumirea: Contract furnizare si distribuţie produse de panificaţie, judeţul 
Iasi, lot 3 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 11.08.2016

Autoritate contractanta: JUDEŢUL VASLUI 
Număr anunţ: 168804 / 23.07.2016
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: 21.07.2016 ora 07:44
Denumire contract: «Aprovizionarea si distribuţia produselor lactate si de panificaţie pentru 
elevi si preşcolari in anul şcolar 2016-2017», judeţul Vaslui 
Stare procedura: Atribuita (in 06.10.2016 01:30)
Anunţ de atribuire numărul 172574/06.10.2016
Contract nr: 12238 Denumirea: «Aprovizionarea si distribuţia produselor lactate pentru elevi 
si preşcolari in anul şcolar 2016-2017 DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 03.10.2016

Autoritate contractanta: JUDEŢUL BACĂU - Nu e cazul pentru ca are contractat din 2015 pentru 
3 ani(acord-cadru)

[158854] Acord cadru pentru aprovizionarea, transportul si distribuţia de produse de panificaţie 
pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii din 
invatamantul preşcolar de stat si privat, cu program normal de 4 ore, pe anul şcolar 2015-2016, 
2016-2017 si 2017-2018 in conformitate cu prevederile OUG nr.96/2002 cu modificările si 
completările ulterioare Tip procedura: Licitaţie deschisa

[158855] Acord cadru de furnizare de produse avand ca obiect: ” Aprovizionarea, transportul si 
distribuţia de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si 
privat, precum si pentru copiii din invatamantul preşcolar de stat si privat, cu program normal 
de 4 ore, pe anul şcolar 2015-2016, 2016-2017 si 2017-2018” Tip procedura: Licitaţie deschisa



MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
a g e n ţ ia  N a ţ io n a l ă  p e n t r u  Ac h i z i ţ i i  Pi

Către: Domnul Florin-Adrian HOPŞA - Consilier Jude7__........

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Ref: solicitare de consiliere metodologică cu privire la procedura de achiziţie
publică pentru achiziţia de produse lactate şi de panificaţie pentru anul
2016/2017

Stimate domnule consilier judeţean,

Referitor la adresa dumneavoastră transmisă prin intermediul poştei electronice, la 
adresa birouldepresa@anap.gov.ro, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Achiziţii 
Publice sub nr. 11690/16.12.2016, vă comunicăm, în conformitate cu prevederile art. 3 
lit. b) din O.U.G. nr. 13/2015 \ următoarele:

Noul pachet legislativ2 în domeniul achiziţiilor publice, care asigură transpunerea în 
legislaţia naţională a noilor directive europene3 în domeniu, din care face parte şi Legea 
nr. 98/2016 menţionată în adresa dumneavoastră, a intrat în vigoare începând cu data de 
26.05.2016, dată de la care O.U.G. nr. 34/2006, precum şi orice alte prevederi contrare 
cuprinse în orice alte acte normative, au fost abrogate.

Totodată, normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, respectiv H.G. nr. 395/20164, au 
intrat în vigoare începând cu data de 6 iunie 2016.

Subliniem că toate cele patru legi care fac parte noul pachet legislativ, conţin dispoziţii 
tranzitorii, care cuprind soluţii legislative pentru situaţiile în care, prin noua 
reglementare sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea 
reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în 
vigoare a noii reglementări.

1 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice;
1 Legea nr. 98 privind achiziţiile publice;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac In materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor;
' Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune; Directiva 
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a 
Directivei 2004/ 18/CE; Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile efectuate de 
entităţile care activează în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 
2004/17/CE;
4 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
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în cazul Legii nr. 98/2016, acestea se regăsesc la capitolul VIII - Dispoziţii tranzitorii şi 
finale. Relevant pentru situaţia descrisă de dumneavoastră este art. 236 din Legea nr. 
98/2016, pe care îl redăm în întregime:

„A rt. 236 - (1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire in iţia te după data 
in trării sale în vigoare.

(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data in trării în vigoare a prezentei 
legi li se aplică legea în vigoare la data in iţie rii procedurii de atribuire.

(3) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţie publică!acordurilor-cadru încheiate 
după data in trării sale în vigoare.

(4) Contractele de achiziţie publică!Acordurile-cadru încheiate înainte de data in trării în 
vigoare a prezentei legi sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au 
fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, 
executarea şi încetarea acestora. ”

Prin urmare, apreciem că modificarea cadrului legislativ în domeniul achiziţiilor publice, 
deşi aduce o serie de noutăţi importante, nu poate reprezenta un motiv pentru 
întârzierea şi în nici un caz nu poate împiedica demararea unor proceduri de atribuire a 
unor contracte de achiziţie publică, cum sunt cele din speţa supusă atenţiei noastre, 
respectiv pentru achiziţia de produse lactate şi de panificaţie pentru anul 2016/2017.

Cu stimă,

Str. Foişorului nr. 2, sector 3, Bucureşti, 031178
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PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

Către : Conducerea Consiliului Judeţean Neamţ 

In atentia : Secretarului Judeţului Neamţ
9

Spre ştiinţă : Prefectul Judeţului Neamţ

Ref : Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pe localităţile judeţului

Neamţ - şedinţa extraordinară/ordinară luna decembrie 2016
9 9

Având in vedere prevederile art.33 al.(3), (5) din Legea nr. 273 din 

2006 a finanţelor publice locale

“Alocarea cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din 

cota de 18,5% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27%o se alocă bugetului 

propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:

a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului 

direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele 

criterii: populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi 

capacitatea financiară a unităţii administrativ-teritoriale;

b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, 

pentru achitarea arieratelor provenite din neviata cheltuielilor de funcţionare 

şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului 

judeţean se comunică directorului direcţiei generale a finanţelor publice 

judeţene, instituţiei prefectului şi consiliilor locale din judeţ.
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(5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la alin. (3) 

lit. b), precum şi a celor prevăzute la alin. (4) lit. J), consiliul judeţean are 

obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor 

administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru 

acordarea de sume pentru achitarea arieratelor, precum şi pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală. ”

Vă solicităm să ne transmiteţi o situaţie centralizatoare cu toate cererile 

tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ pentru acordarea de 

sume pentru achitarea arieratelor ( în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor) precum şi criteriile pentru repartizarea pe UAT-uri a sumelor 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Această situaţia să 

aibă viza Direcţiei Generală Buget Finanţe şi a Direcţiei Juridice şi Relaţii 

Internaţionale a Consiliului Judeţean Neamţ prin care confirmă exactitatea 

datelor după verificarea cererilor UAT-urilor insoţite de toate documentele 

conform Normelor Metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea 

plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi 

instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să ne răspundeţi în 

scris la cele solicitate cu cel puţin o zi înainte de şedinţa 

extraordinară/ordinară in care se vor repartiza sumele defalcate din TVA, şi 

să ne transmiteţi răspunsul la adresa Bd. Republicii, Nr.22, Piatra Neamţ ( 

Sediul Filialei PNL Neamţ), sau pnl.neamt@pnl.ro.
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Cu stimă şi respect,
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JUDEŢUL n e a m ţ  
CONSILIUL JUDEŢEAN

610004, Str. Alexandru cel Bun, Nr.27, Piatra Neamţ 
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.72.21 

E-mail: cineamt@vahoo.com: Web: www.cjneamt.ro

Nr. 23728/ / T . 12.2016

Către,

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL -  Filiala Neamţ 
Bd. Republicii, Nr. 22, Piatra Neamţ

Spre ştiinţă,
Prefectului Judeţului Neamţ

Ref Repartizarea sumelor defalcate din TVA pe localităţile judeţului Neamţ

Urmare solicitării dumneavoastră referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pe 
localităţile judeţului Neamţ, vă fac următoarele precizări;

în anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) - (4) şi (9) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unităţi administrativ- 
teritoriale. astfel:

a) 27% pentru bugetul judeţului;
b) 7.:% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
b l) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru 
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică 
directorului general a! direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, instituţiei prefectului, consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice;

b2) 20% din suma se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei intravilane în totalul suprafeţei 
intravilane din judeţ;

b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, oraşelor şi municipiilor care au o 
medie a impozituljii pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor 
individuale, după formula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice.

Consiliul Judeţean a solicitat în scris, prin adresa nr. 23134/2016 tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ, sumele necesare, distinct pe destinaţiile precizate mai sus, (achitarea

mailto:cineamt@vahoo.com
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arieratelor, a împrumuturilor contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015, susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală).

Referitor la achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 
capital, menţionez că, la nivelul judeţului Neamţ, arieratele înregistrate şi raportate de unităţile 
administrativ-teritoriale la Administraţia Finaţelor Publice Neamţ la data de 30.11.2016 sunt de 
9.133.942 lei.

Cu privire la altă destinaţie a sumelor repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, de 
rambursare a ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr.2/2015, s-a avut în vedere că doar 
Comuna Crâcăoani are un astfel de împrumut.

O altă destinaţie a sumelor, de o importanţă majoră pentru unităţile administrativ-teritoriale, şi 
care a stat la baza propunerilor de repartizare a sumelor, este susţinerea programelor de dezvoltare 
locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

In consecinţă, propunerea de repartizare a sumelor a fost făcută cu respectarea prevederilor 
legale în materie.

PREŞEDINTE, 

Ionel.



PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
★  *  ★

★  ★

Către: Ministerul Afacerilor Interne

Spre ştiinţă: Instituţia Prefectului - Judeţul NEAMŢ

Ref: Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pe localităţile judeţului Neamţ 

- HCJ 286/13.12.2016 în funcţie de apartenenţa politică şi de rezultatele 

obţinute la alegerile parlamentare din 11.12.2016

Având în vedere prevederile art.33 al. (3) b) din Legea nr. 273 din 2006 a 

finanţelor publice locale conform căreia “20% din sumă se repartizează, prin 

hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 

arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală ”,

am solicitat Consiliului Judeţean Neamţ prin adresa 16677/05.12.2016 să 

ne transmită:

A) o situaţie centralizată care să cuprindă toate cererile tuturor unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Neamţ pentru acordarea de sume pentru 

achitarea arieratelor (în ordinea cronologică a vechimii arieratelor) precum şi 

criteriile pentru repartizarea pe UAT-uri a sumelor pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală.

B) o situaţie cu sumele necesare pentru cofinanţarea proiectelor 

judeţene/locale cu finanţare majoritar nerambursabilă (Ex: apă-canal-epurare, 

gestionarea deşeurilor menajere, etc.) de către comunităţile locale, situaţie din care 

să reiasă sumele necesare UAT-urilor pentru finalizarea din punct de vedere 

financiar a acestor proiecte.
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Consiliul Judeţean ne-a răspuns prin adresa nr.23728/17.12.2016, răspuns 

în care ne-a înşiruit prevederile legale referitoare la modul de repartizare, dar nu a 

răspuns solicitării noastre respectiv nu am primit situaţia centralizată cu 

arieratele şi criteriile pentru repartizarea sumelor pentru UAT-uri.

Deşi banii alocaţi de guvern fuseseră viraţi, şedinţa în care s-au repartizat 

sumele defalcate din T.V.A. a fost amânată cel puţin două săptămâni, până după 

alegerile parlamentare.

In şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Neamţ din data de 

13.12.2016 la propunerea consilierului judeţean Ionel Arsene ( preşedinte PSD 

NEAMŢ ) s-au repartizat sumele după cum urmează:

1. Localitatea cu cel mai mare scor PSD - ONICENI - 86,86% - a primit cea mai 

mare sumă si anume 300.000 lei

2. Localitatea cu al doilea scor pentru PSD - GRUMAZEŞTI- 77,55% - a primit 

a doua sumă si anume 200.000 lei

3. Următoarea localitate ca rezultat pentru PSD - PÂNCEŞTI 76,19% - a primit 

100.000 lei.

4. Primele zece localităţi cu cele mai bune rezultate pentru PSD au primit 

fiecare cel puţin 100.000 lei

Populaţia stabilă rezidentă, conform recensământului din 2011, a celor 

trei localităţi enumerate mai sus este de 9.920 locuitori şi reprezintă 2,1% din 

populaţia judeţului. Aceste localităţi au primit mai mult decât cele 25 de 

localităţi conduse de primari liberali, incluzând şi municipiile Piatra Neamţ şi 

Roman, în care locuieşte aproximativ 46% din populaţia judeţului.

Concluzionând, repartizarea sumelor a fost făcută exclusiv pe criterii 

politice şi de performanţă în alegeri. Chiar dacă populaţia localităţilor conduse 

de primari liberali însumează peste 46% din populaţia judeţului, sumele repartizate 

sunt circa 10%.
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PARTIDUL NATIONAL LIBERAL

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să verificaţi criteriile 
care au fost folosite pentru alocarea acestor fonduri şi modul de repartizarea al 
acestora, întrucât criteriul folosit este unul exclusiv politic, nicidecum în temeiul 
legii. Asta nu poate decât să ne ducă cu gândul la suspiciunea de abuz de putere 
din partea conducerii Consiliului Judeţean Neamţ.

De asemenea vă solicităm să verificaţi şi modul de repartizare a sumelor 
defalcate din TVA în anii anteriori, deoarece la o analiză făcută sumar, rămâne 
suspiciunea că acest mod de a aloca banii pe criterii de apartenenţă sau simpatii 
politice trenează de ani buni.

Anexat situaţia cu repartizările din sume defalcate de TVA de la Consiliul 

Judeţean Neamţ pentru anii 2014, 2015, 2016 şi situaţia cu repartizările de sume in 

funcţie de apartenenţa politică şi performanţa politică.

Vă rugăm să ne răspundeţi în scris la cele solicitate şi să ne transmiteţi 

răspunsul la adresa Bd. Republicii, Nr.22, Piatra Neamţ (Sediul Filialei PNL 

Neamţ), sau pnl.neamt@pnl.ro.

Cu stimă şi respect,

Consilieri Judeţeni PNL

Doinei BOCA

Mircea CIUDIN

Mihai STOICA

Mihaela ISCIUC

Gabriel LUCACI

Gheorghe TRIBOI

Bogdan BUHUŞANU

Florin-Adrian HOPŞA 

Monica ANTON 

Gabriela BANU 

Dumitru ACATRINEI 

Lucian PELEPCO 

Marius NECHITA 

Valentin STAVARACHE
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610004, Str.Alexandru cel Bun. Nr.27, Piatra Neamţ 
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.72.21 

E-mail: eineamt@vahoo.coni: Web: www.cjneamt.ro

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 23728 I)'P .12.2016

Către,

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL -  Filiala Neamţ 
Bd. Republicii, Nr. 22, Piatra Neamţ

!

j
i
}

Spre ştiinţă,
Prefectului Judeţului Neamţ

Ref. Repartizarea sumelor defalcate din TVA pe localităţile judeţului Neamţ

Urmare solicitării dumneavoastră referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pe 
localităţile judeţului Neamţ, vă fac următoarele precizări:

în anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) - (4) şi (9) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat şi prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe unităţi administrativ- 
teritoriale, astfel:

a) 27% pentru bugetul judeţului;
b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:
bl) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean pentru achitarea 

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 
cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru 
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică 
directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, instituţiei prefectului, consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice;

b2) 20% din sumă se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei intravilane în totalul suprafeţei 
intravilane din judeţ;

b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, oraşelor şi municipiilor care au o 
medie a impozituliii pe venit pe locuitor mai mică decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor 
individuale, după ţormula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice.

Consiliul judeţean a solicitat în scris, prin adresa nr. 23134/2016 tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ, sumele necesare, distinct pe destinaţiile precizate mai sus, (achitarea

http://www.cjneamt.ro


arieratelor, a împrumuturilor contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015, susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală).

Referitor la achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 
capital, menţionez că, la nivelul judeţului Neamţ, arieratele înregistrate şi raportate de unităţile 
administrativ-teritoriale la Administraţia Finaţelor Publice Neamţ la data de 30.11.2016 sunt de 
9.133.942 lei.

Cu privire la altă destinaţie a sumelor repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, de 
rambursare a ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr.2/2015, s-a avut în vedere că doar 
Comuna Crâcăoani are un astfel de împrumut.

O altă destinaţie a sumelor, de o importanţă majoră pentru unităţile administrativ-teritoriale, şi 
care a stat la baza propunerilor de repartizare a sumelor, este susţinerea programelor de dezvoltare 
locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

în consecinţă, propunerea de repartizare a sumelor a fost făcută cu respectarea prevederilor 
legale în materie.



Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltu ie lilor de funcţionare 
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechim ii arieratelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe unităţi administrativ-teritoriale, ( 20 %)

Nr.crt Localitate

Populaţia
stabila

(rezidenta)
R2011

AN 2014 
HCJ166 

10.10.2014

AN 2015 
HCJ239 

11.11.2015

AN 2016 
HCJ286 

13.12.2016

Apartenenţa 
politica a 

primarului după 5 
iunie 2016

PSD PNL

1 PIATRA NEAMŢ 85055 800 0 50 PNL 41,91 14,86
2 ROMAN 50713 600 0 2 PNL 43,45 31,77
3 TÎRGU NEAMŢ 18695 14 800 200 PSD 62,02 12,06
4 BICAZ 6543 15 300 100 PSD 51,99 12,99
5 ROZNOV 8593 100 100 100 PSD 62,16 13,28
6 AGAPIA 3893 5 100 100 PSD 71,26 10,17
7 ALEXANDRU CEL  BUN 4876 50 200 100 PSD 40,60 17,90
8 BAHNA 3174 50 100 10 PNL 46,15 42,10
9 BĂLŢĂTEŞTI 4102 0 0 20 PNL 54,05 25,10
10 BÎRA 1680 0 150 30 PSD 57,79 26,63
11 BÎRGĂUANI 3505 0 100 100 PSD 71,40 8,56
12 BICAZ-CHEI 4089 0 100 150 PSD 74,90 8,13
13 BICAZU ARDELEAN 4030 50 85 3 PSD 35,66 44,63
14 BODEŞTI 4472 0 50 50 PNTCD 63,66 14,09
15 BOGHICEA 2376 0 100 20 PNL 44,49 43,69
16 BORCA 6148 0 50 70 PMP 62,71 11,75
17 BORLEŞTI 6938 70 50 50 PSD 57,05 19,27
18 BOTEŞTI 4989 0 100 50 PSD 57,50 19,09
19 BOZIENI 2716 200 100 30 PSD 63,99 20,54
20 BRUSTURI 3852 0 100 70 PSD 71,04 8,80
21 CÎNDEŞTI 3232 50 100 50 PSD 65,78 15,22
22 CEAHLĂU 2180 50 0 3 PNL 37,88 43,30
23 CORDUN 6333 0 0 0 PNL 35,91 48,31
24 COSTIŞA 2883 0 80 0 PSD 69,53 9,02
25 CRÂCÂOANI 3944 0 300 120 PSD 67,82 15,66
26 DĂMUC 2761 50 100 50 PSD 65,61 13,04
27 DOBRENI 1842 0 100 30 ALDE 31,92 8,46
28 DOCHIA 2187 0 100 50 PSD 64,22 11,70
29 DOLJEŞTI 7220 50 60 10 PSD 55,81 29,06
30 DRAGOMIREŞTI 2231 0 100 10 PSD 53,23 21,52
31 DRĂGĂNEŞTI 1389 0 50 5 PNL 44,58 40,79
32 DULCEŞTI 2293 0 70 10 PSD 64,73 14,64
33 DUMBRAVA ROŞIE 6759 50 0 50 PNL 46,27 17,00
34 FARCAŞA 2866 0 50 70 PSD 63,37 16,29
35 FĂUREI 1987 0 50 5 PNL 40,21 44,07
36 GÂDINŢI 1983 0 0 20 PSD 62,34 21,68
37 GÎRCINA 4336 0 150 20 PSD 56,58 12,50
38 GHERĂEŞTI 4854 50 50 5 PNL 37,99 40,86
39 GHINDĂOANI 1849 50 70 10 PNL 52,64 29,71
40 GIROV 4645 0 0 70 PSD 55,72 16,03
41 GRINŢIEŞ 2213 0 200 50 PNL 52,21 25,81
42 GRUMĂZEŞTI 5182 0 100 200 PSD 77,55 9,68
43 HANGU 3619 0 100 50 PSD 57,24 19,44
44 HORIA 5826 0 0 70 PNL 51,40 30,04
45 ICUŞEŞTI 3952 0 100 50 PNL 42,23 39,17
46 ION CREANGĂ 5001 0 50 50 PSD 65,02 20,98
47 MĂRGINENI 3253 50 0 50 PSD 62,32 12,52
48 MOLDOVENI 2207 50 0 2 PNL 31,89 50,07
49 NEGREŞTI 1632 0 0 10 PSD 46,72 14,48
50 ONICENI 3388 0 300 300 PSD 86,86 7,97
51 PĂSTRĂVENI 3595 0 50 150 PMP 69,88 8,66
52 PÂNCEŞTI 1350 50 125 100 PSD 76,19 10,93
53 PÎNGĂRAŢI 4672 50 0 20 PSD 56,88 17,26
54 PETRICANI 5286 0 0 150 PSD 75,95 6,68
55 PIATRA ŞOIMULUI 5587 0 100 100 PSD 68,39 13,88



Nr.crt Localitate

Populaţia
stabila

(rezidenta)
R2011

AN 2014 
HCJ166 

10.10.2014

AN 2015 
HCJ239 

11.11.2015

AN 2016 
HCJ286 

13.12.2016

Apartenenţa 
politica a 

primarului după 5 
iunie 2016

PSD PNL

56 PIPIRIG 8372 0 100 150 PSD 72,99 11,99
57 PODOLENI 4196 50 50 50 PSD 62,59 17,07
58 POIANA TEIULUI 4451 0 50 20 PSD 48,08 17,35
59 POIENARI 1453 50 125 20 PSD 61,73 20,78
60 RĂUCEŞTI 7781 0 50 50 PNL 59,34 25,75
61 RÂZBOIENI 2272 0 150 100 PSD 69,64 9,50
62 REDIU 4247 50 50 70 PSD 65,94 17,64
63 ROMÂNI 3939 50 50 50 PSD 70,70 13,11
64 RUGINOASA 1782 50 150 2 PNL 31,57 60,35
65 SAGNA 3883 0 240 20 PSD 54,32 21,27
66 SĂBĂOANI 9901 0 0 70 PSD 50,42 21,64
67 SĂVINEŞTI 6333 0 0 50 PSD 60,56 12,77
68 SECUIENI 2967 50 197 56 PNL 49,52 32,19
69 STĂNIŢA 1966 0 500 100 PSD 70,23 14,21
70 ŞTEFAN CEL  MARE 3024 50 50 100 PMP 63,54 8,96
71 TARCĂU 3062 0 500 100 PSD 53,45 19,57
72 TAŞCA 2235 50 0 50 independent 58,21 13,08
73 TAZLÂU 2224 50 100 50 PNL 43,94 35,18
74 TĂMĂŞENI 6493 50 100 3 PNL 21,28 36,76
75 TIMIŞEŞTI 3492 100 100 200 PSD 69,79 9,53
76 TRIFEŞTI 4551 0 50 50 PNL 44,27 43,92
77 TUPILAŢI 2186 0 50 50 PSD 66,88 17,14
78 ŢIBUCANI 3886 0 50 3 PNL 46,64 37,57
79 URECHENI 3343 50 50 200 PSD 73,71 5,53
80 VALEA  URSULUI 3874 0 70 100 PSD 73,50 14,17
81 VĂLENI 1380 0 100 30 PNL 53,73 37,67
82 VÎNĂTORI-NEAMŢ 7595 0 100 150 PSD 69,64 9,00
83 ZĂNEŞTI 4902 0 50 50 PSD 57,50 7,73

470766 3154 8222 5189
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Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltu ie lilor de funcţionare 
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechim ii arieratelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală ş i 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe unităţi administrativ-teritoriale, ( 20 %)

Nr.crt Localitate

Populaţia
stabila

(rezidenta)
R2011

AN 2014 
HCJ166 

10.10.2014

AN 2015 
HCJ239 

11.11.2015

AN 2016 
HCJ286 

13.12.2016

Apartenenţa 
politica a 

primarului după 5 
iunie 2016

PSD PNL

50 ONICENI 3388 0 300 300 PSD 86,86 7,97
42 GRUMĂZEŞTI 5182 0 100 200 PSD 77,55 9,68
52 PÂNCEŞTI 1350 50 125 100 PSD 76,19 10,93
54 PETRICANI 5286 0 0 150 PSD 75,95 6,68
12 BiCAZ-CHEI 4089 0 100 150 PSD 74,90 8,13
79 URECHENI 3343 50 50 200 PSD 73,71 5,53
80 VALEA  URSULUI 3874 0 70 100 PSD 73,50 14,17
56 PIPIRIG 8372 0 100 150 PSD 72,99 11,99
11 BIRGAUANI 3505 0 100 100 PSD 71,40 8,56
6 AGAPIA 3893 5 100 100 PSD 71,26 10,17
20 BRUSTURI 3852 0 100 70 PSD 71,04 8,80
63 ROMÂNI 3939 50 50 50 PSD 70,70 13,11
69 STĂNIŢA 1966 0 500 100 PSD 70,23 14,21
51 PĂSTRĂVENI 3595 0 50 150 PMP 69,88 8,66
75 TIMIŞEŞTI 3492 100 100 200 PSD 69,79 9,53
61 RĂZBOIENI 2272 0 150 100 PSD 69,64 9,50
82 VÎNĂTORI-NEAMŢ 7595 0 100 150 PSD 69,64 9,00
24 COSTIŞA 2883 0 80 0 PSD 69,53 9,02
55 PIATRA ŞOIMULUI 5587 0 100 100 PSD 68,39 13,88
25 CRĂCĂOANI 3944 0 300 120 PSD 67,82 15,66
77 TUPILAŢI 2186 0 50 50 PSD 66,88 17,14
62 REDIU 4247 50 50 70 PSD 65,94 17,64
21 CÎNDEŞTI 3232 50 100 50 PSD 65,78 15,22
26 DĂMUC 2761 50 100 50 PSD 65,61 13,04
46 ION CREANGĂ 5001 0 50 50 PSD 65,02 20,98
32 DULCEŞTI 2293 0 70 10 PSD 64,73 14,64
28 DOCHIA 2187 0 100 50 PSD 64,22 11,70
19 BOZIENI 2716 200 100 30 PSD 63,99 20,54
14 BODEŞTI 4472 0 50 50 PNTCD 63,66 14,09
70 ŞTEFAN CEL MARE 3024 50 50 100 PMP 63,54 8,96
34 FARCAŞA 2866 0 50 70 PSD 63,37 16,29
16 BORCA 6148 0 50 70 PMP 62,71 11,75
57 PODOLENI 4196 50 50 50 PSD 62,59 17,07
36 GÂDINŢI 1983 0 0 20 PSD 62,34 21,68
47 MĂRGINENI 3253 50 0 50 PSD 62,32 12,52
5 ROZNOV 8593 100 100 100 PSD 62,16 13,28
3 TÎRGU NEAMŢ 18695 14 800 200 PSD 62,02 12,06
59 POIENARI 1453 50 125 20 PSD 61,73 20,78
67 SAVIN EŞTI 6333 0 0 50 PSD 60,56 12,77
60 RĂUCEŞTI 7781 0 50 50 PNL 59,34 25,75
72 TAŞCA 2235 50 0 50 independent 58,21 13,08
10 BÎRA 1680 0 150 30 PSD 57,79 26,63
18 BOTEŞTI 4989 0 100 50 PSD 57,50 19,09
83 ZĂNEŞTI 4902 0 50 50 PSD 57,50 7,73
43 HANGU 3619 0 100 50 PSD 57,24 19,44
17 BORLEŞTI 6938 70 50 50 PSD 57,05 19,27
53 PÎNGĂRAŢI 4672 50 0 20 PSD 56,88 17,26
37 GÎRCINA 4336 0 150 20 PSD 56,58 12,50
29 DOLJEŞTI 7220 50 60 10 PSD 55,81 29,06
40 GIROV 4645 0 0 70 PSD 55,72 16,03
65 SAGNA 3883 0 240 20 PSD 54,32 21,27
9 BĂLŢĂTEŞTI 4102 0 0 20 PNL 54,05 25,10
81 VĂLENI 1380 0 100 30 PNL 53,73 37,67
71 TARCĂU 3062 0 500 100 PSD 53,45 19,57
30 DRAGOMIREŞTI 2231 0 100 10 PSD 53,23 21,52



Nr.crt Localitate

Populaţia
stabila

(rezidenta)
R2011

AN 2014 
HCJ166 

10.10.2014

AN 2015 
HCJ239 

11.11.2015

AN 2016 
HCJ286 

13.12.2016

Apartenenţa 
politica a 

primarului după 5 
iunie 2016

PSD PNL

39 GHINDĂOANI 1849 50 70 10 PNL 52,64 29,71
41 GRINŢIEŞ 2213 0 200 50 PNL 52,21 25,81
4 BICAZ 6543 15 300 100 PSD 51,99 12,99
44 HORIA 5826 0 0 70 PNL 51,40 30,04
66 SABAOANI 9901 0 0 70 PSD 50,42 21,64
68 SECUIENI 2967 50 197 56 PNL 49,52 32,19
58 POIANA TEIULUI 4451 0 50 20 PSD 48,08 17,35
49 NEGREŞTI 1632 0 0 10 PSD 46,72 14,48
78 ŢIBUCANI 3886 0 50 3 PNL 46,64 37,57
33 DUMBRAVA ROŞIE 6759 50 0 50 PNL 46,27 17,00
8 BAHNA 3174 50 100 10 PNL 46,15 42,10
31 DRĂGĂNEŞTI 1389 0 50 5 PNL 44,58 40,79
15 BOGHICEA 2376 0 100 20 PNL 44,49 43,69
76 TRIFEŞTI 4551 0 50 50 PNL 44,27 43,92
73 TAZLĂU 2224 50 100 50 PNL 43,94 35,18
2 ROMAN 50713 600 0 2 PNL 43,45 31,77

45 ICUŞEŞTI 3952 0 100 50 PNL 42,23 39,17
1 PIATRA NEAMŢ 85055 800 0 50 PNL 41,91 14,86
7 ALEXANDRU CEL  BUN 4876 50 200 100 PSD 40,60 17,90
35 FĂUREI 1987 0 50 5 PNL 40,21 44,07
38 GHERĂEŞTI 4854 50 50 5 PNL 37,99 40,86
22 CEAHLĂU 2180 50 0 3 PNL 37,88 43,30
23 CORDUN 6333 0 0 0 PNL 35,91 48,31
13 BICAZU ARDELEAN 4030 50 85 3 PSD 35,66 44,63
27 DOBRENI 1842 0 100 30 ALDE 31,92 8,46
48 MOLDOVENI 2207 50 0 2 PNL 31,89 50,07
64 RUGINOASA 1782 50 150 2 PNL 31,57 60,35
74 TĂMĂŞENI 6493 50 100 3 PNL 21,28 36,76

470766 3154 8222 5189



ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL NEAMŢ

MOVEMENT MOVEMENT MOVEMENT

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001

Nr. 16677/17542/2016 
Data: 03.01.2017

SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI
PROCESE ELECTORALE

Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese
electorale

Către,
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL -  FILIALA NEAMŢ 

B-dul Republicii, nr. 22, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

Urmare corespondenţei dvs. fără număr şi dată, având ca obiect 
„Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pe localităţile judeţului Neamţ -  
şedinţa extraordinară/ordinară a Consiliului Judeţean Neamţ luna decembrie 
2016", înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ sub nr. 16677 din
05.12.2016, prin care ne informaţi că, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) 
şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, aţi solicitat conducerii Consiliului judeţean Neamţ să 
vă transmită:

,,a) o situaţie centralizatoare cu toate cererile tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ pentru acordarea de sume pentru 
achitarea arieratelor (în ordinea cronologică a vechimii arieratelor) 
precum şi criteriile pentru repartizarea oe UAT-uri a sumelor pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Această situaţie să aibă 
viza Direcţiei Generale Buget Finanţe şi a Direcţiei Juridice şi Relaţii 
Internaţionale a Consiliului Judeţean Neamţ prin care confirmă 
exactitatea datelor după verificarea cererilor UAT-urilor însoţite de 
toate documentele conform Normelor Metodologice de utilizare a 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale 
unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate 
integral din bugetul local.

b) o situaţie cu sumele necesare pentru cofinanţarea proiectelor 
judeţene/locale cu finanţare majoritar nerambursabilă (Ex: apă-canal- 
epurare, gestionare deşeuri menajere, etc.) de către comunităţile locale.

S tr . A le x a n d ru  ce l B u n  nr. 2 7 , c o d  . 6 1 0 0 0 4  - P ia tra  N e a m ţ T e l:  0 2 3 3 / 2 1 1 5 6 8 , 0 2 3 3 / 2 1 8 5 0 0 , Fax: 0 2 3 3 / 2 1 8 0 8 9 , 0 2 3 3 / 2 1 5 5 9 9

E -m a il:  O ffic e ® p re fe c tu ra n e a m ţ.ro  w w w .p re fe c tu ra n e a m t.ro

http://www.prefecturaneamt.ro


Situaţie din care să reiasă sumele necesare UAT-urilor pentru finalizarea din 
punct de vedere financiar a acestor proiecte." precum şi a sesizării fără 
număr şi dată, având ca obiect „Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pe 
localităţile judeţului Neamţ -  HCJ 286/13.12.2016 în funcţie de apartenenţa 
politică şi de rezultatele obţinute la alegerile parlamentare din 11.12.2016", 
înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ sub nr. 17542 din
27.12.2016, prin care ne informaţi că conducerea Consiliului judeţean Neamţ 
v-a răspuns solicitării cu adresa nr. 23728/17.12.2016, dar respectivul 
răspuns nu a fost pe măsura aşteptărilor, rugându-ne, totodată, să verificăm 
criteriile care au fost folosite pentru alocarea acestor fonduri şi modul de 
repartizare al acestora, întrucât, în opinia dvs., criteriul folosit este unul 
exclusiv politic şi nicidecum în temeiul legii, vă comunicăm următoarele:

I. Cu privire la informarea înregistrată sub nr. 16677 din
05.12.2016

1. Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile 
judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de 
subordonare.

Deci, în raport de prevederile legale invocate, prefectul nu poate dispune 
autorităţilor administraţiei publice locale.

2. Din coroborarea art. 98 şi art. 51 alin. (2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, rezultă că preşedintele consiliului judeţean este obligat ca, prin 
intermediul secretarului judeţului şi al aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, să pună la dispoziţie consilierilor judeţeni, la cererea acestora, în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea 
îndeplinirii mandatului.

Or, aşa cum reiese din adresa Consiliului judeţean Neamţ nr. 23728 din
17.12.2016, informaţiile solicitate au fost comunicate în termenul prevăzut de 
iege. ,

II. In ceea ce priveşte solicitarea înregistrată sub nr. 17542 din
27.12.2016

1. Conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe 
anul 2016 nr. 339/2015 „în anul 2016, prin derogare de la prevederile art. 33 
alin. (2) -  f4) si (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare, sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată aprobată prin legea bugetului de stat şi din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale, astfel:

a) 27% pentru bugetul judeţului;
b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, astfel:
b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului judeţean 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 
si/sau de capital. în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru
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rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, precum si alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
171/2015, cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanţei de urgentă 
a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală si pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinantare locală. Hotărârea consiliului judeţean 
se comunică directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei 
prefectului, consiliilor locale din judeţ şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice;

b2) 20% din sumă se repartizează în funcţie de ponderea suprafeţei 
intravilane în totalul suprafeţei intravilane din judeţ;

b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive comunelor, oraşelor 
şi municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică 
decât media pe judeţ, în vederea egalizării mediilor individuale, după formula 
pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 10 zile 
de la data publicării prezentei legi."

2. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) din acelaşi act normativ: 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează prin 
decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice şi se comunică 
prefectului, consiliului judeţean şi consiliilor locale din judeţ şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (alin. 3); datele utilizate în 
calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populaţia, suprafaţa 
intravilană şi impozitul pe venit, sunt cele comunicate de instituţiile abilitate, 
respectiv cele raportate de către unităţile administrativ-teritoriale la data de 
31 decembrie 2014 (alin. 4).

3. în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016, sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) au, printre altele, şi 
următoarea destinaţie: suma de 919.108 mii lei pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor potrivit anexei nr. 5. 
Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se va face potrivit prevederilor 
art. 4 alin. (2) -  (4) din Legea nr. 339/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, după formula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor 
Publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a respectivei 
ordonanţe de urgenţă.

Ca atare, în baza acestor prevederi legale, a fost exercitată verificarea 
legalităţii actului administrativ invocat, acesta fiind apreciat legal, din 
următoarele considerente:

a) au fost respectate prevederile art. 4 alin. (2) lit. b1) din Legea 
bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi cele ale art. 28 alin.
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(9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;

b) hotărârea consiliului judeţean a avut la bază: expunerea de motive nr. 
23990/2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Neamţ, întocmită ca urmare 
a adresei nr. 43493/2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Neamţ; raportul de specialitate nr. 23990/2016 al Direcţiei generale buget 
finanţe; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

c) la adoptarea hotărârii a fost respectat cvorumul prevăzut la art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căruia, în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

Cât priveşte solicitarea de a verifica criteriile care au fost folosite pentru 
alocarea fondurilor şi modul de repartizare al acestora, apreciem că aceasta 
ţine de oportunitatea şi nu de legalitatea actului administrativ supus verificării 
de legalitate, din moment ce, aşa cum chiar legea dispune, sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată aprobată prin legea bugetului de stat şi din 
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se 
repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2016, prin derogare de 
la prevederile art. 33 alin. (2) -  (41 si (9j din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Cu stimă

CONS. JURID. GHEORGHE ACATRINEI/CONS. JURID. GHEORGHE ACATRIf' 
COMPARTIMENTUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACTELOR, CONTENCIOS Al
2 EX.
EX. 1 PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL -  FILIALA NEAMŢ 
EX. 2 C.V.L.A.C.A.P.E./DOSAR CORESPONDENŢĂ 2017 
SE TRANSMITE PRIN POŞTĂ
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Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii

arieratelor...

N r.crt C O N S IL IU L  L O C A L
B U G E T  2 0 1 7  

m ii lei

A p a rte n e n ta
p o litic a
P R IM A R

1 P IA T R A  N E A M Ţ 6 0 PNL

2 R O M A N 6 0 PNL

3 T ÎR G U  N E A M Ţ 6 0 0 PSD

4 B IC A Z 4 2 0 PSD

5 R O Z N O V 5 0 0 PSD

6 A G A P IA 6 0 PSD

7 A L E X A N D R U  C E L  B U N 4 2 0 PSD

8 B A H N A 10 PNL

9 B A L T A T E S T I 6 0 PNL

10 B ÎR A 2 1 0 PSD

11 B ÎR G A U A N I 180 PSD

12 B IC A Z -C H E I 3 0 0 PSD

13 B IC A Z U  A R D E L E A N 10 PNL

14 B O D E S T I 150 PNCTD

15 B O G H IC E A 30 PNL

16 B O R C A 150 PMP

17 B O R L E S T I 180 PSD

18 B O T E S T I 180 PSD

19 B O Z IE N I 120 PSD

20 B R U S T U R I 9 0 PSD

21 C IN D E S T I 6 0 PSD

22 C E A H L Ă U 10 PNL

23 C O R D U N 10 PNL

24 C O S T IS A 150 PSD

25 C R A C A O A N I 150 PSD

26 D A M U C 159 PSD

27 D O B R E N I 150 ALDE

28 D O C H IA 180 PSD

29 D O L J E S T I 120 PSD

30 D R A G O M IR E S T I 180 PSD

31 D R A G A N E S T I 6 0 PNL

32 D U L C E S T i 120 PSD

33 D U M B R A V A  R O Ş IE 30 PNL

34 F A R C A S A 6 0 PSD

35 F A U R E I 10 PNL

36 G A D IN T I 180 PSD

37 G ÎR C IN A 3 0 0 PSD

38 G H E R A E Ş T I 119 PNL

39 G H IN D A O A N I 150 PNL

40 G IR O V 3 6 0 PSD

41 G R IN T IE S 10 PNL

42 G R U M Ă Z E S T I 120 PSD

43 H A N G U 180 PSD

44 H O R IA 150 PNL

45 IC U S E S T I 3 0 0 PNL

46 IO N  C R E A N G A 3 0 0 PSD

47 M Ă R G IN E N I 6 0 PSD



48 M O L D O V E N I 10 PNL

49 N E G R E Ş T I 120 PSD

50 O N IC E N I 5 4 0 PSD

51 P A S T R A V E N I 2 2 5 PMP

52 P A N C E S T I 150 PSD

53 P IN G A R A T I 150 PSD

54 P E T R IC A N I 180 PSD

55 P IA T R A  Ş O IM U L U I 120 PSD

56 P IP IR IG 30 PSD

57 P O D O L E N I 120 PSD

58 P O IA N A  T E IU L U I 120 PSD

59 P O IE N A R I 150 PSD

6 0 R Ă U C E Ş T I 180 PNL

61 R Ă Z B O I ENI 180 PSD

6 2 R E D IU 180 PSD

6 3 R O M A N I 180 PSD

6 4 R U G IN O A S A 10 PNL

6 5 S A G N A 150 PSD

6 6 S A B A O A N I 2 4 0 PSD

6 7 S A V IN E S T I 120 PSD

6 8 S E C U IE N I 6 0 PNL

6 9 S T A N IT A 120 PSD

7 0 Ş T E F A N  C E L  M A R E 120 PMP

71 T A R C Â U 3 6 0 PSD

7 2 T A S C A 120 indep

7 3 T A Z L Ă U 9 0 PNL

7 4 T A M A Ş E N I 10 PNL

7 5 T IM IS E S T I 180 PSD

7 6 T R IF E S T I 10 PNL

7 7 T U P IL A T I 180 PSD

7 8 T IB U C A N I 10 PNL

7 9 U R E C H E N I 3 0 0 PSD

8 0 V A L E A  U R S U L U I 4 2 0 PSD

81 V Ă L E N I 4 2 0 PNL

8 2 V T N A T O R I-N E A M T 6 0 PSD

8 3 Z A N E Ş T I 2 4 0 PSD

T O T A L 1 3 .3 2 3

mii lei

PSD 1 0 7 9 9 8 1 ,0 6 %

PNL 1 8 7 9 1 4 ,1 0 %

Populatia stabila recensamant 2 0 1 1

lo c a lita t i  c o n d u s e  d e  p r im a r i PNL 2 2 0 0 6 3 4 6 ,7 5 %

lo c a lita t i  c o n d u s e  d e  p r im a r i PSD 2 2 9 3 8 7 4 8 ,7 3 %

Populaţia jud. NT stabila rezidenta 4 7 0 7 6 6



12/6/2016 Preturi - Casute de gradina, mobilier de gradina, garaje, foisoare | Salam andra

Astăzi, marţi 6 decembrie 2016. M a g y a r  E n g l i s h  F r a n g a i s  I t a l i a n o  E s p a n o l

mp. + terasa 3,5 mp precedent | următor

Despre noi Case din lemn Ofertă specială Contact Like

Casa V12 - suprafaţă construită 28

Ofertă sp e c ia lă  - Preturi - C asu te  de grad ina, m ob ilie r de grad ina, garaje, fo isoa re

La cererea clientului putem asigura, contra cost, transportul si asamblarea la domiciliu. La căsuţe duşumeaua este inclusă în preţ. 
Livrarea pentru cuşca de câine este gratuită şi se realizează cu curierat rapid, în 24 de ore.

Preţurile afişate sunt valabile doar pentru România şi nu includ TV A.

Pentru comenzi sunaţi la tel.: 0266-364467 (L-V: 08:00-15:00)

Lada flo ri 40cm x 40cm x 40cm 

Preţ: 129 RON

C usca  caine 60cm(L) x 40cm(l) x 70 cm(H), pereţi 

28mm

Preţ: 280 RON

C usca  caine 90cm(L) x 60cm(l) x 80 cm(H), pereţi 

28mm

Preţ: 395 RON

Casuta  de gradina 2m x 2m, pereţi 20mm 

Preţ: 1.590 RON

Casuta  de gradina 2m x 2m, pereţi 28mm

Preţ: 1.975 RON

Casuta  de gradina 2,5m x 2,5m, pereţi 28mm 

Preţ: 2.580 RON

Casuta  de gradina 3m x 3m, pereţi 28mm Casuta  de gradina 3m x 2m, pereţi 28mm Casuta  de gradina 3m x 3m, pereţi 42mm

Preţ: 2.980 RON Preţ: 2.325 RON Preţ: 5.850 RON

http://wwvsalamandrasrl.ro/oferta-speciala-case-din-lemn.php 1/2
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12/6/2016 Preturi - Casute de gradina, mobilier de gradina, garaje, foisoare | Salam andra

Garaj 3m x 5,5m, pereţi 42mm 

Preţ: 7.280 RON

Carport dim. acoperis: 3,2m x 4,8m 

Preţ: 3.470 RON

înapoi | sus

Despre noi | Case de lemn |~Ofertă specială | Contact © 2006-2016 Salamandra - "Bate drepturile rezervate | 2DESiGN

Casuta  de gradina 3m x 3m, pereţi 28mm 

Preţ: 2.810 RON

Casuta  de gradina 3m x 3m, pereţi 28mm 

Preţ: 3.260 RON

Casuta  de gradina 3m x 3m cu terasa 2m, pereţi 

42mm

Preţ: 6.890 RON

Casuta  de gradina 4m x 4m cu terasa 2m, pereţi 

42mm

Preţ: 8.940 RON

Fo iso r hexagonal D=4m 

Preţ: 3.900 RON

Garaj 9m x 6m, pereţi 42mm 

Preţ: 19.940 RON
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javascript:history.go(-1)
javascript:%20scroll(0,0)
http://www.salamandrasrl.ro/
http://www.salamandrasrl.ro/produse-case-din-lemn.php
http://www.salamandrasrl.ro/oferta-speciala-case-din-lemn.php
http://www.salamandrasrl.ro/contact-salamandra.php
http://www.2design.ro/
http://wwvsalamandrasrl.ro/oferta-speciala-case-din-lemn.php


.) )
x  *  r'*_A> A

Anexă A > ?/ < /
la HCJ Neamţ nr..4.?.L.. din .... 2016

f /  a*,/\< A

Completări ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al Judeţului Neamţ
Secţiunea I -  “Bunuri imobile”

c  A  V* Va

Nr.
crt.

CODUL DE 
CLASIFICARE

DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE 
IDENTIFICARE

ANUL
DOBÂNDIRII 
/DATA P.F.I.

VALOARE DE 
INVENTAR 

- Lei -

SITUAŢIA JURIDICĂ 
ACTUALĂ

0 1 2 3 4 5 6

1. 1.5.12. Căsuţă tip 1 
(12 bucăţi)

Elemente prefabricate 
din lemn 
3m x2m

2016 99.528,24

Contract de lucrări 
nr.22977/70/2016 
Proces verbal de 

recepţie
nr.23546/29.'l 1.2016

2. 1.5.12. Căsuţă tip 2 
(17 bucăţi)

Elemente prefabricate 
din lemn 

4,5m x 3m
2016 238.266,09

Contract de lucrări 
nr.22977/70/2016 
Proces verbal de 

recepţie
nr.23546/29.11.2016

3. 1.5.12. Căsuţă tip 3 
(6 bucăţi)

Elemente prefabricate 
din lemn 

5,5m x 3m
2016 100.906,62

Contract de lucrări 
nr.22977/70/2016 
Proces verbal de 

recepţie
nr.23546/29.11 2016

4. 1.5.12. Terasă tip 4 
(3 bucăţi)

Elemente prefabricate 
din lemn 
10m x 3m

2016 68.429,31

Contract de lucrări 
nr.22977/70/2016 
Proces verbal de 

recepţie
nr.23546/29.'11.2016

]



1 2 3 4 5 6

1.5.12. Atelier hexagonal 
(1 bucată)

Elemente prefabricate 
din lemn •
D = 7m

2016 19.685,34

----------  ----------- ------------
Contract de lucrări
nr.22977/70/2016 
Proces verbal de 

recepţie
nr.23546/29^11.2016

TOTAL = 526.815,60 lei

2
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Anexă
La Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr

Completări ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Judeţului Neamţ
Secţiunea II -  Bunuri mobile

Nr.
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Număr
bucăţi

Anul dobândirii Valoare de 
inventar (lei)

Situaţia juridică 
actuală

1 . 3.1.2 Corp pentru 
iluminat decorativ: 
Poartă cu structură 
metalică, sub 
formă de inimă

MKI-AUT-01213-(935-360) 
Led alb cald, cu contur alb 
rece, H 360cm, L 400cm, 
3D

1 2016 25.983,36 Notă de comandă 
nr.430/22.11.2016

2 3 1 7

iluminat decorativ 
cu structură 
metalică: Scaun 
Moş Crăciun

iviivi a u  i - u iz i o - ( y 4 o ”b y i j > 

structură, led alb cald, 3D, 
175x210xll0cm

1 2016 “9:743,76“ ~N6Ta“de comandă 
nr.430/22.11.2016

3. 3.1.2 Corp pentru 
iluminat decorativ: 
Angel in Iove

MKI-AUT-01213-(932-873) 
2D, 230V, 118x217cm, led 
alb, alb-cald, 8kg

6 2016 4.173,5767
lei/buc

25.041,46

Notă de comandă 
nr.430/22.11.2016

4. Butoi lemn (utilizat 
ca masă)

Butoaie din lemn, cu capac, 
cca.lOOcm înălţime, 65-75 
cm diametru la partea de 
sus

54 2016 400 lei/buc 
21.600

Notă de comandă 
nr.429/22.11.2016



Poartă cu structură metalică, sub formă de inimă 
(Led alb cald, cu contur alb rece, H 360cm, L 400cm, 3D) 

Pret 25983,36 lei



Scaun Moş Crăciun ( led alb cald, 3D, 175x210x1100cm) 
Pret 9743,76 lei



Angel in Iove 2D, 230V, 118x217cm, led alb, alb-cald, 8kg 6 bucati
Pret per buc 4173,57 lei



C O N S ILIU L JU D E Ţ E A N  N E A M T

Denumire achiziţie Autoritate contractanta Pret maximal Pret to ta l Data atribuire
Ofertant Pret inchidere

NU S E  R E G A S ES T E  IN S E A P  www.e-licitatie.ro Judetul Neamt

servicii de realizare concept S.C. New Space SRL 14000

NU S E  R E G A S ES T E  IN S E A P  www.e-licitatie.ro Judetul Neamt

servicii de organizare eveniment S.C. Expopedia Advertising SRL 54000

NU S E  R E G A S ES T E  IN S E A P  www.e-licitatie.ro Judetul Neamt HCJ 18/31.01.2017

achizitionare 54 butoaie de lemn PFA PONEA ION 21600

NU S E  R E G A S ES T E  IN S E A P  www.e-licitatie.ro Judetul Neamt HCJ 18/31.01.2017

achizitionare corpuri de iluminat MK ILLumination SRL 60768.58
[DA9978070] Servicii de promovare Targului de 

Craciun din perioada 4 dec 2016-5 ian 2017 Judetul Neamt 37,800 RON 25.11.2016

Creatory Org SRL 37,750 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Creatory Org SRL
CPV: 79342200-5 - Servicii 

de promovare (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 37750
[DA9961615] CASUTE DIN LEMN PENTRU 

ORGABIZARE DE EVENIMENTE Judetul Neamt 840.49 RON 22.11.2016

SC SALAMANDRA SRL 840.49 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: S C  SALAM ANDRA  
SRL

CPV: 45213112-1 - Lucrari 
de constructii de mici 

magazine (Rev.2)

Cantitate: 522.33 (metru patrat) 522.33 m2 X  840.49 = 439013,14 526815.77

564565.77
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C o m p lexu l M uzeal Ju d e ţe an  N eam t

Denumire achiziţie Autoritate
contractanta Pret maximal Pret total Data atribuire

Ofertant Pret inchidere
[DA10413923] Afise SRA3 policromie Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 3 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 3 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise SRA3 
policromie

CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri 
si pliante tiparite (Rev.2)

Cantitate: 90.00 (buc) 270
[DA10413975] Afise SRA3 policromie Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 3 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 3 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise SRA3 
policromie

CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri 
si pliante tiparite (Rev.2)

Cantitate: 20.00 (buc) 60
[DA10414125] Invitatii 1/3 A4 print policromie Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 0.5 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 0.5 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Invitatii 1/3 
A4 print policromie

CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri 
si pliante tiparite (Rev.2)

Cantitate: 90.00 (buc) 45
[DA10414189] Pliant Tiparit Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 1.6 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 1.6 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pliant Tiparit
CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri 

si pliante tiparite (Rev.2)

Cantitate: 215.00 (buc) 344 63



[DA10414369] banner print policromie A0 Complexul Muzeal 
Judetean Neamt 73 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 73 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: banner print 

policromie A0
CPV: 22000000-0 - Imprimate si 

produse conexe (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (buc) 73
[DA10415006] Tricouri personalizate Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 20 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 20 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: Tricouri 

personalizate
CPV: 18331000-8 - Tricouri 

(Rev.2)

Cantitate: 10.00 (buc.) 200
[DA10414953] Felicitari de Craciun Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 1 RON 21.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 1 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: Felicitari de 

Craciun
CPV: 22321000-6 - Felicitari de 

Craciun (Rev.2)

Cantitate: 150.00 (buc) 150
[DA10046093] ] Realizare logo - vectorial Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 2,000 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 2,000 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Realizare 
logo - vectorial

CPV: 22460000-2 - Materiale 
publicitare, cataloage comerciale 

si manuale (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 2000
[DA10045846] Bannere stradale Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 29,700 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 29,700 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: Bannere 

stradale
CPV: 22462000-6 - Materiale 

publicitare (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 29700 64



[DA10045260] Afise Complexul Muzeal 
Judetean Neamt 6,000 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 6,000 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise
CPV: 22000000-0 - Imprimate si 

produse conexe (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 6000
[DA10045154] Afise Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 6,000 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 6,000 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise
CPV: 22000000-0 - Imprimate si 

produse conexe (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 6000
[DA10044263] Afise rigide Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 4,250 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 4,250 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise rigide
CPV: 30192170-3 - Panouri de 

afisare (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 4250
[DA10043638] Flyere Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 6,200 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 6,200 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Flyere
CPV: 22140000-3 - Pliante 

(Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 6200
[DA10042861] Brosuri Complexul Muzeal 

Judetean Neamt 4,500 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 4,500 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Brosuri
CPV: 22150000-6 - Brosuri 

(Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 4500
59792 65



Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare" 
25.11.2016 - 09.01.2017

Denumire achiziţie Autoritate contractanta Pret maximal Pret total Data atribuire

Ofertant Pret inchidere
[DA10489231] transport casute 
demontate la locul de depozitare

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

0.13 RON 09.01.2017

NORDARIN PROD COM SRL 0.13 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Nordarin 
Prod Com srl

CPV: 60000000-8 - 
Servicii de transport (cu 

exceptia transportului de 
deseuri) (Rev.2)

Cantitate: 40000.00 (kilogram) 5200

[DA10489187] servicii manipulare 
demontaj casute

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

138 RON 04.01.2017

NORDARIN PROD COM SRL 147 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Nordarin 
Prod Com srl

CPV: 63100000-0 - 
Servicii de manipulare si 

de depozitare a 
incarcaturilor (Rev.2)

Cantitate: 522.33 (metru patrat) 72081.54

[DA10441591] Invitatii 1/3 A4 print 
policromie

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

0.5 RON 27.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 0.5 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Invitatii 
1/3 A4 print policromie

CPV: 22100000-1 - Carti, 
brosuri si pliante tiparite 

(Rev.2)

Cantitate: 600.00 (buc) 300 66



[DA10441556] Afise SRA3 policromie Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

3 RON 27.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 3 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise 
SRA3 policromie

CPV: 22100000-1 - Carti, 
brosuri si pliante tiparite 

(Rev.2)

Cantitate: 90.00 (buc) 27

[DA10212656] Printuri A5 policromie - 
invitatii, programe, pliante, etc

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

0.35 RON 13.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 0.35 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: Printuri 
A5 policromie - invitatii, programe, pliante, 
etc

CPV: 22140000-3 - 
Pliante (Rev.2)

Cantitate: 5000.00 (buc) 1750

[DA10212403] Afise whiteback print 
policromie 0,7 x 1m

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

19 RON 13.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 19 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise 
whiteback print policromie 0,7 x 1m

CPV: 22000000-0 - 
Imprimate si produse 

conexe (Rev.2)

Cantitate: 135.00 (buc) 2565

[DA10205128] MESH Printat de exterior Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

63 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 63 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: MESH 
Printat de exterior

CPV: 22462000-6 - 
Materiale publicitare 

(Rev.2)

Cantitate: 72.00 (mp) 4536 67



[DA10204892] Plachete catifea Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

38 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 38 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Plachete 
catifea

CPV: 30199500-5 - 
Bibliorafturi, mape de 

corespondenta, clasoare 
si articole similare 

(Rev.2)

Cantitate: 35.00 (buc) 1330

[DA10204217] Realizare DIPLOME Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

1.5 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 1.5 RON

Denumire produs / serviciu / 
lucrare: Realizare DIPLOME

CPV: 22100000-1 - Carti, 
brosuri si pliante tiparite 

(Rev.2)

Cantitate: 74.00 (buc) 111

[DA10204086] Insigne personalizate Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

2.5 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 2.5 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: Insigne 
personalizate

CPV: 39561133-3 - 
Insigne (Rev.2)

Cantitate: 150.00 (buc) 375

[DA10203925] Invitatii 1/3 A4 print 
policromie

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

0.5 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 0.5 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Invitatii 
1/3 A4 print policromie

CPV: 22100000-1 - Carti, 
brosuri si pliante tiparite 

(Rev.2)

Cantitate: 160.00 (buc) 80

[DA10203798] Afise Whiteback print 
policromie A2

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

9 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 9 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Afise 
Whiteback print policromie A2

CPV: 22000000-0 - 
Imprimate si produse 

conexe (Rev.2)

Cantitate: 10.00 (buc) 90 68



[DA10202771] Cani personalizate Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

13.33 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 13.33 RON
Denumire produs / serviciu / lucrare: Cani 
personalizate

CPV: 39221121-1 - Cani 
(Rev.2)

Cantitate: 50.00 (buc) 666.5

[DA10202568] Mape Catifea Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

55 RON 11.12.2016

Fabrica de Design s.r.l. 55 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Mape 
Catifea

CPV: 30199500-5 - 
Bibliorafturi, mape de 

corespondenta, clasoare 
si articole similare 

(Rev.2)

Cantitate: 42.00 (buc) 2310

[DA10085628] Promovare in presa 
televizata si scrisa, la nivel national, pret 
cu TVA

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

37,800 RON 04.12.2016

Delphi Design Concept 37,900 RON

Denumire produs / serviciu / 
lucrare: Promovare la nivel national

CPV: 92400000-5 - 
Servicii de agentii de 

presa (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 37800

[DA10085562] spot publicitar Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

22,500 RON 04.12.2016

Delphi Design Concept 22,600 RON

Denumire produs / serviciu / 
lucrare: Realizare spot publicitar

CPV: 92111000-2 - 
Servicii de productie de 
filme cinematografice si 

de filme video (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 22500 69



[DA10084838]decor scena Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

18,000 RON 29.11.2016

Fabrica de Design s.r.l. 18,000 RON
Denumire produs / serviciu / 
lucrare: Butaforie - decorare scene 
evenimente

CPV: 39298900-6 - 
Diverse articole 

decorative (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (mp) 18000

[DA10084462] plachete catifea Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

38 RON 29.11.2016

Fabrica de Design s.r.l. 38 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Plachete 
catifea

CPV: 30199500-5 - 
Bibliorafturi, mape de 

corespondenta, clasoare 
si articole similare 

(Rev.2)

Cantitate: 37.00 (buc) 1406

[DA10058630] Servicii de autocolantare 
(Autobuze/Troleibuze/Autocare), 3 
bucati

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

21,660 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 21,660 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii 
de colantare

CPV: 22459100-3 - 
Autocolante si benzi 

publicitare (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 21660

[DA10056989] Servicii de proiectare 
grafica pentru promovare in mediu 
online

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

11,281 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 11,281 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii 
proiectare grafica

CPV: 79822500-7 - 
Servicii de proiectare 

grafica (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 11281 70



[DA10055907] Servicii de promovare in 
mediul online

Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

45,124 RON 28.11.2016

Creatory Org SRL 45,124 RON

Denumire produs / serviciu / 
lucrare: Gazduire website-uri

CPV: 79342200-5 - 
Servicii de promovare 

(Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 45124

[DA10037033] Artisti Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

75,582 RON 26.11.2016

SC Sprint Media Group SRL 75,582 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari 
servicii artistice - luna decembrie 2016 -

CPV: 92000000-1 - 
Servicii de recreere, 
culturale si sportive 

(Rev.2)

Cantitate: 1.00 (1) 75582

[DA10036074] Artisti Centrul pentru Cultura si Arte 
"Carmen Saeculare"

124,429 RON 25.11.2016

Expopedia Advertising 124,429 RON

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii 
pentru evenimente

CPV: 79952000-2 - 
Servicii pentru 

evenimente (Rev.2)

Cantitate: 1.00 (bucata) 124429

4 4 9 2 0 4 .0 4 71



CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Nr. 7.556/28.04.2017

Proces-verbal final
încheiat astăzi 28.04.2017

Comisia de evaiuare, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Neamţ, nr. 142/20.04.2017, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la 
evaluarea anuală a managementului Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în baza raportului 
de activitate întocmit pentru perioada de management cuprinsă între 01.01.2016 -  
31.12.2016, de către domnul Liviu Gelu Timuş — director general -  manager.

Componenţa comisiei de evaluare desemnată prin Dispoziţia nr. 142/20.04.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, este următoarea:
Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ;
Membri: - Eliza-Noemi Judeu -  Manager al Teatrului Municipal ’’Bacovia” Bacău;

- Pavel Ionescu-Ambrosie - Manager al Filarmonicii ’’Mihail Jora” Bacău.
Secretariatul comisiei a fost asigurat de către:

- Veronica Vasiliu -  director executiv, Direcţia de Management;
- Nicoleta Buzenschi -  şef serviciu, Direcţia de Management;
- Ana-Roxana Niculiţă - şef serviciu, Direcţia Generală Buget Finanţe;
- Bogdan Bosovici -  director executiv, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale.

Potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului 
Judeţean Neamţ, aprobat prin Dispoziţia nr. 142/20.04.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, evaluarea anuală constă în notarea raportului de activitate pentru 
perioada de management cuprinsă între 01.01.2016 - 31.12.2016, a managementului 
Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, înregistrat la Registratura Consiliului Judeţean Neamţ 
sub nr. 2.303/09.02.2076, asigurat de către domnul Liviu-Gelu Timuş -  director general -  
manager şi notarea interviului.

Analiza şi notarea raportului de activitate, precum şi a interviului s-au efectuat în 
baza criteriilor prevăzute în modelul cadru al raportului de activitate aprobat prin 
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului- 
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al 
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului- 
cadru al contractului de management

în urma analizei raportului de activitate şi a referatelor-analiză, conform procesului 
verbal nr. 7.528/27.04.2017 au fost acordate următoarele punctaje:

Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Neamţ - nota 6,10 ;

Membri: - Eliza-Noemi Judeu — Manager al Teatrului Municipal ’’Bacovia”
Bacău -  nota 7,20 ;



- Pavel lonescu-Ambrosie - Manager al Filarmonicii ’’Mihail Jora” 
Bacău -  nota 7,20.

în data de 28.04.2017, începând cu ora 9,30 a avut loc susţinerea raportului de 
activitate de către domnul Liviu-Gelu Timuş -  director general -  manager al Teatrului 
Tineretului Piatra Neamţ în cadrul interviului.

Punctajele acordate la interviu au fost următoarele:
Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ - nota 6,45;

Membri: - Eliza-Noemi Judeu — Manager al Teatrului Municipal ’’Bacovia”
Bacău -  nota 7,20:

- Pavel lonescu-Ambrosie - Manager al Filarmonicii ’’Mihail Jora” 
Bacău -  nota 7,30 .

Notele finale, calculate ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii 
comisiei ăn cadrul celor două etape ale evaluării, sunt următoarele:

Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ - nota 6,27;

Membri: - Eliza-Noemi Judeu — Manager al Teatrului Municipal ’’Bacovia”
Bacău -  nota 7,20;

- Pavel lonescu-Ambrosie - Manager al Filarmonicii ’’Mihail Jora” 
Bacău — nota 7,25 .

Rezultatul final al evaluării anuale, care se calculează ca media aritmetică a notelor 
finale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare, este: 6,90 = ( 6,27+7,20 + 
7,25)/3.

Având în vedere că nota finală se situează sub nota 7, rezultatul evaluării este 
nesatisfăcător, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Astfel, comisia de evaluare, în baza prevederilor art. 32 alin. (1), lit. a) coroborate cu 
art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, recomandă 
încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu 
domnul Liviu-Gelu Timuş .

Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de către comisia de 
evaluare vor fi aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la 
încheierea procedurii de evaluare, de către secretariatul comisiei de evaluare.

Managerul evaluat are dreptul să fonnuleze contestaţii asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la Registratura 
Consiliului Judeţean Neamţ în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatului evaluării.

în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, 
după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării va fi adus la cunoştinţa 
publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, prin grija secretariatului comisiei de evaluare.

Rezultatul final al evaluării va fi aprobat prin dispoziţia autorităţii.
Polrivit art. 15 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, aprobat prin Dispoziţia nr. 
142/20.04.2017, cu modificările şi completările ulterioare după finalizarea procedurii de



evaluare, Consiliul Judeţean Neamţ va afişa pe site-ul autorităţii raportul de activitate 
anual al domnului Liviu-Gelu Timuş -  director general -  manager al Teatrului Tineretului 
Piatra Neamţ.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Comisia de evaluare:
Preşedinte

Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Membri
Eliza-Noemi Judeu -  Manager al Teatrului Municipal ’’Bacovia” Bacău T'C 

Pavel Ionescu-Ambrosie - Manager al Filarmonicii ’’Mihail Jora” Bacău
< /

. . 1 1  i -
i / /

Secretariat Comisie de evaluare,
Veronica Vasiliu -  director executiv, Direcţia d^Management

Nicoleta Buzenschi -  şef serviciu, Direcţia de M anagem ent, . .r

Ana-Roxana Niculiţă - şef serviciu, Direcţia Generală Buget Finanţe

Bogdan Bosovici director executiv, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale
O -



CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Nr. -f /26.04.2017

Proces-verbal final
încheiat astăzi 26.04.2017, ora 1600

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Neamţ nr. 137/13.04.2017 privind organizarea evaluării anuale a managementului 
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, a procedat la evaluarea anuală a managementului 
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, în baza raportului de activitate întocmit pentru 
perioada de management cuprinsă între 25.08.2016 - 31.12.2016, de către domnul Iulian 
GHERCA -  director-manager.

Componenţa comisiei de evaluare desemnată prin Dispoziţia nr. 137/13.04.2017 este 
următoarea:

Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Neamţ;

Membri: - Elena Preda - Inspector şcolar pentru disciplina istorie şi management 
instituţional, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ;

- Gabriela Gurău -  director al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Ion Borcea” Bacău;

Secretariatul comisiei a fost asigurat de către:
- Veronica Vasiliu - director executiv, Direcţia de Management;
- Ana-Maria Sandu - inspector, Direcţia de Management;
- Daniela-Mihaela Gârţu - inspector, Direcţia Generală Buget Finanţe;
- Ştefan Florian -  consilier juridic, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale.

Evaluarea anuală constă în notarea raportului de activitate pentru perioada de 
management cuprinsă între 25.08.2016 - 31.12.2016, a managementului Complexului 
Muzeal Judeţean Neamţ, înregistrat la Registratura Consiliului Judeţean Neamţ sub nr. 
3.081/22.02.2017, asigurat de către domnul Iulian GHERCĂ -  director-manager precum şi 
notarea interviului.

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului s-a efectuat în baza 
criteriilor prevăzute în modelul cadru al raportului de activitate.

Pentru raportul de activitate, conform procesului verbal nr. 7.298/25.04.2017, au 
fost acordate următoarele punctaje:

Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ, nota 6,50;
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Membri: - Elena Preda - Inspector şcolar pentru disciplina istorie şi
management instituţional, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, nota 
6,40;

- Gabriela Gurău -  director al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
“Ion Borcea” Bacău, nota 6,35;

Punctajele acordate la interviu sunt următoarele:
Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Neamţ, nota 6,30;
Membri: - Elena Preda - Inspector şcolar pentru disciplina istorie şi management

instituţional, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, nota 6,70;
- Gabriela Gurău -  director al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

“Ion Borcea” Bacău, nota 6,55.

Notele finale date de fiecare m em bru sunt:
Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Neamţ, nota 6,40;
Membri: - Elena Preda - Inspector şcolar pentru disciplina istorie şi management

instituţional, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, nota 6,55;
- Gabriela Gurău -  director al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

“Ion Borcea” Bacău, nota 6,45.

Nota finală a evaluării anuale, care se calculează ca media aritmetică a notelor 
acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare este: (6,40+6,55+6,45)/3=6,47.

Având în vedere că nota finală se situează sub nota 7, rezultatul evaluării este 
nesatisfacător, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Astfel, comisia de evaluare, în baza prevederilor art. 32 alin. (1), lit. a) coroborate cu 
art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
recomandă încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management 
încheiat cu domnul Iulian GHERCĂ.

Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de către comisia de 
evaluare vor fi aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la 
încheierea procedurii de evaluare, de către secretariatul comisiei de evaluare, respectiv 
până la data de 27 aprilie 2017, ora 1600.

Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare 
a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la Registratura
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Consiliului Judeţean Neamţ, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 
comunicării rezultatului evaluării, respectiv până la data de 03 mai 2017, ora 1630.

în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, 
după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării va fi adus la
cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, prin grija secretariatului comisiei de 
evaluare.

Rezultatul final al evaluării va fi aprobat prin dispoziţia autorităţii.
Potrivit art. 15 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, aprobat prin Dispoziţia nr. 
137/13.04.2017, după finalizarea procedurii de evaluare, Consiliul Judeţean Neamţ va 
afişa pe site-ul autorităţii raportul de activitate anual al domnului Iulian GHERCA -  
director-manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Comisia de evaluare,
Preşedinte: v

Laurenţiu-Cristinel Dulamă- Vice] insiliului Judeţean Neamţ

Membri:
Elena PREDA - Inspector şcolar pentru disciplina istorie şi management 

instituţional, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

Gabriela GURĂU -  director al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
“Ion Borcea” Bacău
7

Secretariat Comisie de evaluare,

Daniela-Mihaela Gârţu - inspector, Direcţia Generală Buget Finanţ

Veronica Vasiliu - director executiv, Direcţia de Management

Ana-Maria Sandu - inspector, Direcţia de Management
\

Ştefan Florian -  consilier juridic, Direcţia Juridică şi Relaţii Internaţionale /kŞ
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CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Nr. 7506 /27.04.2017

Proces-verbal final
încheiat astăzi 27.04.2017, ora 16,30

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Neamţ nr. 144/21.04.2017 privind organizarea evaluării anuale a managementului 
Bibliotecii Judeţene “G.T. Kirileanu” Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, a 
procedat la evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene “G.T. Kirileanu” 
Neamţ, în baza raportului de activitate întocmit pentru perioada de management cuprinsă 
între 01.01.2016 - 31.12.2016, de către domnul Adrian Alui-Gheorghe -  director-manager.

Componenţa comisiei de evaluare, desemnată prin Dispoziţia nr. 144/21.04.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

Preşedinte: - Laurenţiu Cristinel Dulamă, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ;

Membri: - Lucian Strochi -  membru al Reprezentanţei Neamţ a Filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România;

- Teodora Fîntînaru -  director-manager al Bibliotecii Judeţene “Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea;

Secretariatul comisiei este asigurat de către:
- Veronica Vasiliu -  director executiv, Direcţia de Management;
- Elena Chele -  inspector, Direcţia de Management;
- Elena Chiuaru -  inspector, Direcţia Generală Buget Finanţe;
- Maria-Cătălina Grăpinoiu -  şef serviciu, Direcţia Juridică şi Relaţii 

Internationale.
Evaluarea anuală constă în notarea raportului de activitate întocmit pentru 

perioada de management cuprinsă între 01.01.2016 - 31.12.2016 de către domnul Adrian 
Alui-Gheorghe -  director-manager al Bibliotecii Judeţene “G.T. Kirileanu” Neamţ, 
înregistrat la Registratura Consiliului Judeţean Neamţ sub nr. 4039/10.03.2017, precum şi 
notarea interviului pentru susţinerea raportului de activitate al managerului.

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului s-au efectuat în baza 
criteriilor prevăzute în modelul cadru al raportului de activitate aprobat prin Ordinul 
Ministrului Culturii nr. 2.799/2015.

Pentru raportul de activitate, conform procesului verbal nr. 7.426 121.04.2017, 
au fost acordate următoarele punctaje:

Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ, nota 6,40;

Membri: - Lucian Strochi -  membru al Reprezentanţei Neamţ a Filialei Iaşi a 
Uniunii Scriitorilor din România, nota 6,60;

- Teodora Fîntînaru -  director-manager al Bibliotecii Judeţene “Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea, nota 7,50.

Punctajele acordate pentru susţinerea raportului de activitate în cadrul interviului 
care a avut loc în data de 27.04.2017, începând cu ora 12,30, sunt următoarele:
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Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Neamţ, nota 6,60;

Membri: - Lucian Strochi -  membru al Reprezentanţei Neamţ a Filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, nota 6,60;

- Teodora Fîntînaru -  director-manager al Bibliotecii Judeţene “Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea, nota 7,65;

Notele finale, calculate ca medii aritmetice ale notelor acordate la cele două etape 
ale evaluării, date de către fiecare membru sunt:

Preşedinte: - Laurenţiu-Cristinel Dulamă - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Neamţ, nota 6,50;

Membri: - Lucian Strochi -  membru al Reprezentanţei Neamţ a Filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, nota 6,60;

- Teodora Fîntînaru -  director-manager al Bibliotecii Judeţene “Duiliu 
Zamfirescu” Vrancea, nota 7,57;

Nota finală a evaluării anuale, care se calculează ca media aritmetică a notelor finale 
acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare este: (6,50 +6,60+7,57)/3=6,89.

Având în vedere că nota finală se situează sub nota 7, rezultatul evaluării este 
nesatisfăcător, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Astfel, comisia de evaluare, în baza prevederilor art. 32 alin. (1), lit. a) coroborate cu 
art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
recomandă încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management 
încheiat cu domnul Adrian Alui-Gheorghe.

Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de către comisia de 
evaluare vor fi aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la 
încheierea procedurii de evaluare, de către secretariatul comisiei de evaluare, respectiv
până la data de 28 aprilie 2017, ora 14,00./\ _

In conformitate cu prevederile art. 12 alin.l) din Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului Bibliotecii Judeţene “G.T. Kirileanu” Neamţ, 
aprobat prin Dispoziţia nr. 144/21.04.2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a 
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la Registratura 
Consiliului Judeţean Neamţ, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 
comunicării rezultatului evaluării, respectiv până la data de 04 mai 2017, ora 16,30.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, 
după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării va fi adus la 
cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, prin grija secretariatului comisiei de 
evaluare.

Rezultatul final al evaluării va fi aprobat prin dispoziţia autorităţii.
Potrivit art. 15 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului Bibliotecii Judeţene “G.T. Kirileanu” Neamţ, aprobat prin Dispoziţia 
nr. 144/21.04.2017, cu modificările şi completările ulterioare, după finalizarea procedurii 
de evaluare, Consiliul Judeţean Neamţ va afişa pe site-ul autorităţii raportul de activitate
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anual al domnului Adrian Alui-Gheorghe -  director-manager al Bibliotecii Judeţem 
“G.T. Kirileanu” Neamţ.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

Comisia de evaluare:
Preşedinte:•>

Laurenţiu-Cristinel Dulamă- Vicepreşedinte 1̂ Coiişflilîflui Judeţean Neamţ

Membrk
Lucian Strochi -  m en^u al Reprezentanţef Neamţ a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor

din România

Teodora Fîntînaru -  director-manager al Bibliotecii judeţene 
“Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Secretariat Comisie de evaluare,

Veronica Vasiliu -  director executiv, Direcţia de Management;

' & Jr
Elena Chele inspector, Direcţia de Management;

Elena Chiuaru -  inspector, Direcţia Generală Buget Finanţe;

Maria-Cătălina Grăpinoiu -  şef serviciu, Direcţia Juridică şi Relaţii ..Internaţionale.

(Juzn
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PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
9

Data 0 6 .03 .2017
C ă tre  : In stitu ţia  P re fec tu lu i - N ea m ţ

9 9

/V v

In  a ten ţia  : D oam nei Prefect N icu lina D O B R IL Ă
9

R e f : In fo rm a re  a sp ecte  d e  leg a lita te  în c ă lc a te  la  lu a re  u n ei H o tă râ r i a 

C o n siliu lu i J u d eţea n  N E A M Ţ

Subsem natul Florin-Adrian H O PŞA , în  calitate de consilier judeţean, lider al 

grupului PNL din CJ N E A M Ţ , vă  rog să-m i perm iteţi a vă  aduce la  cunoştinţă  

urm ătoarele aspecte de legalitate încălcate în  luarea unei Hotărâri de către CJ 

N E A M Ţ  în  data de 2 8 .0 2 .2 0 1 7 , aspecte de care vă rog să ţineţi cont la  analiza pe  

baza căreia veţi acorda avizul de legalitate.

A stfel, în  data susm enţionată, pe ordinea de zi a şedinţei de CJ N E A M Ţ , la  

pct. 6 s-a dezbătut „Proiect de hotărâre privind desem narea şi validarea unui 

consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică N eam ţ

Hotărârea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor L eg ii 215 /2001  a 

A dm inistraţie Publice L ocale  cel puţin în  urm ătoarele aspecte:

- deşi ca n d id a ţii au  a v u t u n  in teres  p a tr im o n ia l ( art. 19 din H O T Ă R Â R E A  

G uvernului nr. 787  din 25 iu lie  2 002  privind aprobarea R egulam entului de 

organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică) a ceştia  nu  s-au  

a b ţin u t la  v o t ( art. 46  din L egea 2 15 /2001),

- în  organism ele constituite în  parteneriat cu alte instituţii trebuie să se respecte  

reprezentativitatea obţinută în  alegeri iar consilierii judeţeni au adoptat hotărârea 

cu încălcarea art.37 din legea  215 /2001  care specifică: „Persoanele împuternicite 

să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, 

regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte

A D R ESĂ : Bld. R epublicii, Nr 22, Piatra N eam t | TELE FO N : 0751 044 975 | | w w w .neam t.p nl.ro  |E-M AIL: pnl.neam t@ pnl.ro
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PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
9

organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a 

consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la 

ultimele alegeri locale.”. Evident, spirtul întregii legi aşează o egalitate de 

tratament în cazul consiliilor locale şi judeţene.

Rezultatul votului CJ Neamţ a stabilit o altă configuraţie care scoate PNL 

din rolul de reprezentare în acest mecanism teritorial de consultare, deşi grupul 

nostru reprezintă, conform ultimelor alegeri locale, 14 membri din 35, având 

dreptul la 2 membri din 6 în cadrul ATOP.

/V

In  co n sid era rea  ce lo r  d e  m ai su s su n tem  în c re d in ţa ţi că v eţi găsi
9 9 5 C 9

su fic ien te  m o tiv e  de a nu  em ite  av izu l d e  leg a lita te  p en tru  h o tă râ rea  su s

m en ţio n a tă .
9

Cu stimă,

L id er  d e  G ru p  al C o n silier ilo r  J u d eţen i P N L  N E A M Ţ , 

F lo r in -A d ria n  H O P S A
9
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ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL NEAMŢ

lyj* ftiâj’ ife
« o m t  O H W I ' M I  IM) ««M I

Nr. 2985
Data: 03.04.2017

SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV S I
PROCESE ELECTORALE ŞI

Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ *i
electorale

procese

Către,
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 
Organizaţia judeţeană Neamţ

B-dul Republicii nr. 22, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ 
Domnului Consilier judeţean, Florin-Adrian HOPŞA

Urmare petiţiei dumneavoastră din data de 06.03.2017, Înregistrată la 
Instituţia Prefectului-judeţul Neamţ sub numărul de mai sus, prin care aţi solicitat 
sa apreciem ca nelegală Hotărârea Consiliului judeţean Neamţ nr. 50 din 
28 02.2017 privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, motivat de faptul că au fost 
încălcate prevederile art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 19 
din Requlamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, precum şi cele ale art. 92
din aceiaşi lege, vă comunicăm următoarele.

l !  Cu adresa nr. 2843 din 06.03.2017, în temeiul prevederilor art. 25 din
Leqea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, am solicitat Consiliului judeţean Neamţ să ne 
comunice, în copie xerox, printre altele, şi procesul verbal al şedinţei ordinare a
acestuia din data de 28.02.2017.

Prin adresa nr. 3814 din 09.03.2017 a Consiliului judeţean Neamţ, 
înregistrată la institu ţia  pre fectu lu i sub nr. 3192 din 09.03.2017, ne-a fost înaintată 
docum entaţia  solic ita tă, inclusiv procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

jude ţean  N eam ţ din da ta  de  28.02.2017.
2. D in  e x a m in a re a  conţinutului procesului verbal a reieşit următoarele:
- la  pct. 6 a l ordinei de zi aprobată în plen a fost înscris proiectul de 

h o tă râ re  p r iv in d  desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al 
A u to r i tă ţ i i  T e r i to r ia le  de Ordine Publică Neamţ;

- pentru votarea respectivului proiect de hotărâre s-a respectat procedura 
v o tu lu i s e c re t cu buletine de vot;

Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod . 610004 - Piatra Neamţ Tel: 0233/211568, 0233/218500, Fax: 0233/218089, 0233/215599 
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- utilizarea procedurii votului secret, prevăzută de altfel atât de 
reglementările legale în vigoare, cât şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, a fost aprobată cu 31 de voturi „pentru"-

- au fost propuşi pentru a fi înscrişi pe buletinul de vot domnul Iulian Luca 
din partea coaliţiei PSD + ALDE + PMP şi domnul Florln-Adrian Hopşa din partea 
PNL;

- din conţinutul procesului-verbal al comisiei de validare a Consiliului 
judeţean Neamţ rezultă că domnul Iulian Luca a obţinut un număr de 18 voturi 
„pentru", iar domnul Florin-Adrian Hopşa un număr de 13 voturi „pentru" din totalul 
de 31 de voturi valabil exprimate.

3. în opinia noastră, în situaţia dată, sunt aplicabile prevederile art 46 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, motivat 
de faptul că cei doi consilieri judeţeni propuşi nu puteau lua parte la deliberarea si 
la adoptarea hotărârii, aceştia având un interes patrimonial în problema supusă 
dezbaterii consiliului judeţean, în raport cu dispoziţiile art. 19 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 787/2002.

Cât priveşte încălcarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am considerat că acestea nu 
au fost încălcate, deoarece pe buletinul de vot au fost înscrise persoane din rândul 
consilierilor judeţeni cu respectarea configuraţiei politice rezultată ca urmare a 
alegerilor locale din luna iunie 2016.

Prin urmare, actul administrativ criticat a fost apreciat ca fiind nelegal 

adoptat^ ^  adresa de procedură prealabilă nr. 3161 din 03.04.2017 am solicitat
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL NEAMŢ

Nr. 3161
Data: 03.04.2017

SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ŞI PROCESE ELECTORALE

Compartimentul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ
şi procese electorale

Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ 

Domnului Preşedinte, Ionel ARSENE 
Doamnei Secretar, Daniela SOROCEANU

- cu privire la exercitarea controlului de legalitate -

OBIECT: procedură prealabilă la Hotărârea Consiliului judeţean
Neamţ nr. 50 din 28 februarie 2017 privind desemnarea 
şi validarea unui consilier judeţean ca membru al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

ASPECTE DE la deliberarea şi la adoptarea hotărârii au luat parte
Kjci EGALITATE: consilierii judeţeni propuşi care au un interes patrimonial

în problema supusă dezbaterilor consiliului judeţean, în 
raport de prevederile art. 19 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 
ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002, în sensul că pentru activitatea desfăşurată in 
plen şi în comisii membrii autorităţii teritoria le de ordine 
publică  au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă stabilită 
de consiliul judeţean

N O R M E  LE G A LE  1. art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr.
ÎN C Ă L C A T E : 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, potrivit căruia: „(1) Nu poate lua parte la 
deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până 
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial 
în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

__________  (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea
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dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se 
constată de către instanţa de contencios administrativ. 
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană 
interesată";
2. art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, conform căruia 
„Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii 
membrii autorităţii teritoriale de ordine publică au 
dreptul la o indemnizaţie de şedinţă stabilită de Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile 
judeţene".

MĂSURI PENTRU revocarea actului administrativ supus v e r if ic ă r ii de  

INTRAREA ÎN legalitate;
LEGALITATE:

prima şedinţă a Consiliului judeţean Neamţ, cu 
informarea instituţiei prefectului până la data de 28 
aprilie  a.c.
sesizarea instanţei de contencios administrativ

CONSECINŢE: competentă.

PREFECT, ŞEF SERVICIU, 
2orahe ACATRINEI
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