
                              RAPORTUL PERIODIC DE ACTIVITATE 
                                                   ANUL 2018 

              Identitatea si personalitatea stravechii urbe de la confluenta Timișului cu Sebeșul, se 
regasește intr-o multitudine de aspecte, definitorii fiind indeosebi istoria multimilenară, dinamică 
geografică a habitatului, particularitațile etno-culturale și lingvistice, precum si constiința 
apartenenței la legendarul spațiu al “Tarii gugulanilor”. 
             Municipiul Caransebeș face parte din circuitul turistic național si european, remarcăndu-se 
printr un potențial natural deosebit, peisaje alpine cu microforme glaciare, zone carstice unice 
( peșteri, grote, chei, defilee, doline, etc) oferite de natura complexa a masivului Tarcu – Muntele - 
Mic si a Munțior Semenic. 
             Misiunea Primăriei municipiului Caransebeș este de a fi permanent în slujba nevoilor 
comunităţii locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi 
eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor municipiului , prin furnizarea de servicii la un 
înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Situatia veniturilor :
buget aprobatincasari

A.    Venituri fiscale  36.761.010  37.077.728

1.Impozit  din  veniturile  din  transferul  proprietatilor
imobiliare 

03.02
20.000

24.888

2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 11.173.000 11.173.782
3.Impozite si taxe pe proprietate 07.02 5.564.100 5.789.196
4.Sume defalcate din T.V.A. 11.02 14.515.010 14.404.357
5.Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 0 0
6.Taxe pe servicii specifice 15.02 9.500 8.033
6.330  7.Taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea
utilizarii

16.02 2.066.000 2.135.744

8.Alte impozite si taxe fiscale 18.02 0 2
    
B.    Venituri nefiscale    
1.     Venituri din proprietate 30.02 1.140.000 1.386.892
2.     Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 807.600 983.623
3.     Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 405.000 428.355



4.     Amenzi, penalitati, confiscari 35.02 1.041.000 1.129.878
5.     Diverse venituri 36.02 315.700 320.339

6.     Donatii si sponsorizari
37.02.0
1

0 0

7.     Venituri  din  sectiunea  de  functionare  pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare

37.02.0
3

-1.152.150 -1.152.150

 
   

C. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT    
Subventii de la bugetul de stat 42.02 1.465.800 1.171.211
Subventii de alte administratii 43.02 0 0

CHELTUIELI 36.761.011 32.234.516

 
Buget
aprobat  PLATI

1.     Autoritati publice si actiuni externe (Primaria) 51.02  8.346.690  6.802.155

- cheltuieli de personal
Titlul
10

5.110.000 5.076.311

- bunuri si servicii
Titlul
20

3.198.780 1.692.661

-       alte cheltuieli titlul 5950.000 45.277

-       Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent

Titlul
85

-12.090
-12.094

    
2.     Alte servicii publice generale (Evidenta Populatiei) 54.02   

- cheltuieli de personal
Titlul
10

360.000 353.322

-       Cheltuieli materiale
Titlul
20

0 0

-       fond de rezerva
Titlul
50

0 0

   

3.     Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 55.02  

-       Dobanzi
Titlul
30

143.420 143.419

    
4.     Ordine publica si siguranta nationala (Pol. Com.) 61 1.120.401  1.091.711

- cheltuieli de personal
Titlul
10

1.009.801 977.707

- bunuri si servicii
Titlul
20

110.600 94.004

    
5.     Invatamant 65.02  2.997.140  2.831.622

- bunuri si servicii
Titlul
20

2.867.000 2.712.432

-       transferuri invatamant particular
Titlul
55

99.000 99.000

- asistenta sociala – ajutoare sociale Titlul 31.140 20.190
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-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent

Titlul
85

0 0

    
6.     Sanatate 66.02  4.119.070  1.838.224

- cheltuieli de personal
Titlul
10

1.415.500 1.143.146

- bunuri si servicii
Titlul
20

30.000 21.508

-transferuri intre unitati ale administratiei 
Titlul
51

2.673.570 673.570

    
7.     Cultura, recreere si religie 67.02  1.796.170  1.749.001

- cheltuieli de personal
Titlul
10

197..600 195.280

- bunuri si servicii
Titlul
20

338570 293.721

-transferuri intre unitati ale administratiei 
Titlul
51

1.260.000 1.260.000

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent

Titlul
85

1.660 -1,662

    
8.     Asigurari si asistenta sociala 68.02  5.991.760  5.849.536

- cheltuieli de personal
Titlul
10

2.929.740 2.883.498

- bunuri si servicii
Titlul
20

409.120 361.969

- asistenta sociala – ajutoare sociale
Titlul
57

2.556.900 2.528.658

-       alte cheltuieli
Titlul
59

96.000 75.411

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent

Titlul
85

-3,120 -3.330

 
9.     Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02  3.274.290  3.067.033

- cheltuieli de personal
Titlul
10

514.000 508.773

- bunuri si servicii
Titlul
20

2.752.790 2.551.344

-       alte cheltuieli
Titlul
59

7.500 6.916

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent

Titlul
85

-244.820 -244.873

    
10.  Protectia mediului 74.02   

- bunuri si servicii
Titlul
20

1.151.320 1.151.309

    
11.  Transporturi 84 7.712.720  7.609.424

- cheltuieli de personal
Titlul
10

1.640.350 1.640.067

- bunuri si servicii
Titlul
20

5.054.370 4.951.734



-       subventii
Titlul
40

985.000 985.000

-       alte cheltuieli
Titlul
59

41.000 32.623

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent

Titlul
85

. -2.375 -2,375

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Situatia veniturilor : 4.244.560 2.662.911

Buget aprobat Incasari    
1. TRANSFERURI ALTELE DECAT SUBVENTIILE    

Venituri din sectiunea de functionare
37.02.0
4

1.152.150 1.152.150

    
2. VENITURI DIN CAPITAL    
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 377.870 392.494
    
3. OPERATIUNI FINANCIARE    

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02 0
0

    
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT    
Subventii de la bugetul de stat 42.02 157.050 143.823
    
5.Sume primite de la UE Pt pr operationale 46.02 23.045
5.SUME PRIMITE DE LA UE    
Sume primite  de la UE in  contul  platilor  efectuate si
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02 2.557.490 951.399

CHELTUIELI
 5.393.900 2.651.683
  buget plati
1.     Autoritati publice si actiuni externe (Primaria) 51.02  174.900  83.088

- proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile
Titlul
58

150.000 64.017

-       Cheltuieli de capital
Titlul
70

24.900 19.071

    
2.     Ordine  publica  si  siguranta  nationala  (Protectie
Civila)

61.02   

- Cheltuieli de capital
Titlul
70

0 0

    
3. Invatamant 65.02  660.690  510.282

-       Cheltuieli de capital
Titlul
70

281.310 143.715

- proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile Titlul 171.800 158.992
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-       Rambursarea  imprumuturilor  contractate  pentru
finantarea proiectelor cu finantare UE

Titlul
81

207.580 207.580

    
4. Sanatate 66.02  19.800  10.000

-transferuri intre unitati ale administratiei 
Titlul
51

9.800 0

-- Cheltuieli de capital
Titlul
70

10,000  10.000

    
5. Cultura, recreere si religie 67.02  534.200  60.731

-transferuri intre unitati ale administratiei 
Titlul
51

50.000 50.000

-- Cheltuieli de capital
Titlul
70

484200 10,731

    
6. Asigurari si asistenta sociala 68.02   
-       Proiecte  cu  finantare  din  fonduri  externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 

Titlul
58

2.277.700 592.447

-- Cheltuieli de capital
Titlul
70

0 0

    
7. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02   

- cheltuieli de capital
Titlul
70

1.177.010 969.014

    
8. Protectia mediului 74.02   

-       transferuri
Titlul
55

307.600 307.600

- cheltuieli de capital
Titlul
70

0 0

    
9. Transporturi 84.02   

- cheltuieli de capital
Titlul
70

242.000 118.521

1.Lista de contracte incheiate.

Nr. 
crt.

Obiectul contractului Valoarea de achizitie fara 
TVA

Procedura de 
achizitii publice 
folosita

Numele  
castigatorului

1 Contract de servicii 92 890 lei Achizitie directa Asociatia pentru 



proiectare managementul 
energiei Timis

2 Lucrari topografice 
pentru imobilele din 
PUZ Valea Cenchii

39 960 lei Achizitie directa SC Multilines SRL

3 Lucrari topografice de 
prima inregistrare – 
intabulare strazi ( 60 km)
din domeniul public al 
Municipiului Caransebes
– Jud. Caras Severin

1 000 lei/km Achizitie directa PFA Anderca Ilie 
PFA

4 Alocarea unei finantari 
de la o pozitie distincta 
de transferuri din bugetul
de venituri proprii al 
ANCPI, prin bugetul  
O.C.P.I. Caras Severin , 
pe anii 2017-2019.

150 000 lei Achizitie directa Oficiul de Cadastru
si Publicitate 
Imobiliara Caras 
Severin

5 Furnizare energie 
electrica la furnizorii 
eligibili nr. 
16000/11.06.2018. 

226,31 lei/ kwh Negociere fara 
publicare a unui 
anunt de 
participare/ BRM

Monsson Trading

6 Contract de prestari 
servicii  de Medicina 
Muncii

2 508 lei Achizitie directa S.C. Clinic Life 
BDS S.R.L.

7 Servicii de elaborare a 
documentatiei aferente 
proiectului conform 
cerintelor procedurale 
ale finantatorului 
proiectului cu sprijin 
financiar de la bugetul 
Uniunii Europene , prin 
Programul Operational 
Regional

Transa 1 -    4 500,00 lei
Transa 2 -  25 500,00 lei
Transa 3 -  35 000,00 lei

Achizitie directa S.C. GOODWILL 
CONSULTING 
GWC S.R.L.

8 Contract de servicii de 
medicina muncii pentru 
proiectul "O sansa pentru
comunitatiel 
marginalizate din 
municipiul Caransebes " 

47500 Achizitie directa S.C. Clinic Life 
BDS S.R.L. 

9 Contract de inchiriere a 
echipamentelor hard

3008,88 lei valoare inchiriere 
208,95 lei valoarea instalare/
dezinstalare 

Achizitie directa S.C. AROBS 
Transilvania 
Software S.A.

10 Studiu topografic , vizat 
OCPI , pentru 14 km 
strazi in municipiul 
Caransebes

27 300 lei Achizitie directa PFA Anderca Ilie 
PFA



11 Contract de furnizare 
serviciu web 

500 lei /luna Achizitie directa S.C. COMPANY 
DATA S.R.L.

12 Servicii de colectare  a 
deseurilor menajere

123,6 lei/luna Achizitie directa S.C. TRANSAL 
URBIS S.R.L.

13 Servicii de curatenia a 
birourilor , pentru sediul 
Primariei

114278,4 lei/an Achizitie directa S.C. 
GUGULANIA 
LAND S.R.L.

14 Servicii publicitare- 
anunt privind activitatea 
locala.

3 000 lei/lunar Achizitie directa S.C. NV WOTAN 
MEDIA S.R.L.

15 Service  pentru 
echipamente medicale 
mentenanta 

128 002 lei/an Achizitie directa Simens 
Healthineers

16 Servicii de neutralizare a
deseurilor de produse si 
subproduse de origine 
animala.

600 lei/an Achizitie directa S.C. ALVI SERV 
S.R.L.

17 Consultanta si prestari 
servicii in domeniul 
sanatatii si securitatii in 
munca si situatii de 
urgenta.

1200 lei/luna Achizitie directa Gruneantu 
Constantin I.I.

18 Obiectul contractului se 
refera la produsul 
informatic numit Legis 
Ver.3.0

12 000 lei Achizitie directa S.C. CENTRUL 
TERITORIAL DE 
CALCUL 
ELECTRONIC 
S.A.

19 Servicii de cadastru 2800 lei/luna Achizitie directa PFA BERZESCU 
MARIA

20 Servicii de consultanta in
domeniul evidentei 
populatiei.

2800 lei/luna Achizitie directa Fratila Marius 
Alexandru , 
Persoana Fizica 
Autorizata

21 Contract de furnizare 
combustibil pe baza de 
card 

396 940, 00 lei Negociere fara 
publicare a unui 
anunt de 
participare / 
BRM

Lukoil Romania

22 Contract de servicii paza 14,70 lei / ora/agent Achizitie directa S.C. POL COM 
S.R.L.

23 Contract de executie si 
livrare Calendare 

22 125,00 lei Achizitie directa SC. ARTPRESS 

24 Contract de Furnizare 
Gaze Naturale 

19959,82 LEI Negociere fara 
publicare 
prealabila

S.C NOVA 
POWER GAS 
S.R.L.

25 Contract de furnizare a 1000 lei Achizitie directa SC Enel Energie 



energie  electrice ,pentru
haldina de gunoi , nr. 
16213/13.06.2018 

SA 

26 Contract de servicii de 
consiliere,mediere,cautar
e loc de munca nr. 
23043/31.08.2018

196.000 lei Procedura 
interna 
simplificata 

SC Top Media SRL

27 Contract de serv.de 
org.evenimente 
impotriva discriminarii 
nr. 22431/24.08.2018

49.800 lei Achizitie directa SC New Promo 
Mod SRL 

28 Contract de serv.org. de 
evenimente nr. 
21238/08.08.2018

406000 Procedura 
interna 
simplificata 

SC New Promo 
Mod SRL 

29 Contract de achiz.carduri
combustibili nr. 
5279/19.02.2018

0,01 Achizitie directa SC Mol Romania 
Petroleum SRL 

30 Contract de servicii 
postale. 
nr. 14542/24.05.2018

1.200 lei Achizitie directa Compania 
Nationala  Posta 
Romana SA 

31 Contract de serv.de studii
de teren - st.topografic  
nr. 18492/06.07.2018

3.000  lei Achizitie directa SC Geosistem SRL

32 Contract serv. de studii 
de teren- st.geotehnic. nr.
18262 / 04.07.2018

1740 Achizitie directa SC Terasoil 
Tehnica SRL 

33 Contract de servicii de 
formare profesionala si 
ucenicie nr. 
31662/23.11.2018

1.528.320 Procedura 
interna 
simplificata 

Asociatia pentru o 
viata mai buna .

34 Contract serv.de filmare 
profesionale si procesare
pe DVD.nr. 
1802/17.01.2018

150 lei/ora Achizitie directa SC Calina Audio 
Video SRL

35 Serv de publicitate nr. 
10108/04.04.2018

800 lei Achizitie directa SC Banat media 
SRL

36 Contract de consultanta 
si asistenta tehnica in 
intocmirea unei expertize
tehnice judiciare in 
specialitatea constructii  
nr. 12517 / 03.05.2018

25000 Achizitie directa Exp.tehnic judiciar 
Marincas 
Gheorghe .



37 Contract de servicii de 
topografie si cadastru nr. 
15920/20.06.2016

130,2 Achizitie directa PFA Milosevici 
Catalin .

38 Contract serv.asisitenta 
tehncia ptr.accesare 
fonduri europeene. nr. 
24023/11.09.2018 

17860 lei Achizitie directa SC Omega Trust 
SRL 

39 Contract folosinta teren 
cu destinatia "Parc 
Recreativ " . 

231 lei/luna  Achizitie directa Compania 
Nationala de Cai 
Ferate CFR .  nr. 
20206/26.07.2018 

40 Contract de 
supraveghere 
arheologica pentru 
modernizarea strazilor 
din mun.Caransebes nr. 
20392/30.07.2018

1910 Achizitie directa Muzeul Judetean 
de Etnografie si al 
Regimentului de 
Granita .

41 Contract serv.dirigentie 
pentru alim. cu energie 
electrica parcometre . nr. 
31662/23.11.2018 

1990 lei Achizitie directa SC Antrepriza 
Semenic SRL 

41 Contract de lucrari 
fundatii parcometre  . 
nr.32505/04.02.2018 

1492.62 lei   Achizitie directa SC Drum Pod 
Construct SRL  

42 Contract serv.dirigentie 
pentru amplasare 5 
parcometre 
nr.20095/26.07.2018 
31662/23.11.2018 

100 lei Achizitie directa SC ML Belu 
Consulting SRL

43 Contract de servicii de 
proiectare fundatii 
parcometre .nr. 
14584/24.05.2018 

3500 lei   Achizitie directa SC Pro Casa 
Proiect SRL 

44 Contract de servicii de 
proiecatre SF 
modernizare starzi in 
mun.Caransebes- nr. 
5313/19.02.2019

36240 lei   Achizitie directa SC Ardrum consult
SRL 

45 Amenajare locuri de 
joaca in municipiul 
Caransebes. 
nr.15850/08.06.2018

389051.74 lei   Achizitie directa SC Atlas Sport 
SRL 



46 Contract de servicii de 
proiectare locuri de joaca
in mun. Caransebes .

10.000 lei   Achizitie directa SC Pro Casa 
Proiect SRL 

47 Contract de servicii 
analiza crestere 
performanta SMUC - 
audit SMUC  .nr. 
27119/10.10.2018

38.900 lei   Achizitie directa SC Certifica 
Management SRL  

48 Contract de furnizare 
calculatoare .nr. 
19779/23.07.2018

17394 lei   Achizitie directa SC Centrul de 
Calculatoare SRL 

49 Contract de servicii 
proiectare - actualizare 
DALI Eficientizare 
energetica Traian Doda 
corp B  
nr.18630/09.07.2018 

17.500 lei   Achizitie directa SC Patruica 
Enterprise SRL  

50 Contract de servicii 
proiectare - actualizare 
DALI -Crestere eficienta
energetica spital 
Contagioase 
TBC   .nr.18631/09.07.2
01827119/10.10.2018

17.500  lei   Achizitie directa SC Patruica 
Enterprise SRL  

51 Contract de lucrari de 
instalatii electrice  - 
instal de festivitati . 
nr.17639/28.06.2018

4414 lei   Achizitie directa SC AHM Smartel 
SRL 

52 Contract de servicii 
proiectare fatade CD 
Loga 

7.500 lei    Achizitie directa SC Patruica 
Enterprise SRL  

53 Contract de servicii 
proiectare infiintare 
centru pentru persoane 
varsnice in 
mun.Caransebes 

75.100  lei   Achizitie directa SC Patruica 
Enterprise SRL  

2. Numarul de procese de achizitii pe categorii, pentru anul incheiat (2018)



Achizitii directe 306 

Proceduri /proceduri interne 05.03.19

  

3. Numarul de achizitii realizate prin sistemul electronic din totalul achizitiilor desfasurate 
pe parcursul exercitiului anului calendaristic de raportare.
Achizitii realizate prin sistemul electronic 209

4. Durata medie a unui proces de achizitie publica pe categorii de achizitii

Achizitii directe 3 zile

Proceduri 14 -30 zile 

5. Numarul de contestatii formulate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Numarul de contestatii formulate la Consiliul 
National de Solutionare a Contestatiilor 

0

6. Cate proceduri au fost anulate sau sunt in procedura de anulare.

Proceduri anulate sau sunt in procedura de 
anulare.

0

In cursul anului 2018 s-au anulat 4 achizitii desfasurate prin procedura interna , 3 ca urmare 
a neprezentarii nici unui participant si una ca urmare a prezentarii unui singur participant a carui 
oferta nu a satisfacut conditiile din caietul de sarcini .

  

7. Referitor la prioritatile de investitii ale institutiei pentru perioada imediat urmatoare va 
comunicam includerea in lista de investitii a anului 2019 a urmatoarelor  : 
- intocmire documentatii de proiectare si avizare a extinderii conductei de gaze naturale pentru 
locuitorii strazilor Valea Cenchii, strada  Calea Timisoarei , strada Corcana si strada Godeanu ; 
- finalizarea repararii fatadei C.N. C.D.Loga din municipiul Caransebes ;
- Realizarea a doua colectoare subterane pentru gunoi ; 
- continuarea modernizarii strandului municipal ; 
- realizarea de reparatii capitale si modernizari pentru strazi si trotuare in municipiul Caransebes.

8. Referitor la proiectele finantate prin fonduri nerambursabile,  depuse la organismele intermediare
si in curs de evaluare sunt in stadiu avansat ; 
- Infiintare centru pentru persoane varsnice in municipiul Caransebes.
- Modernizare iluminat public in municipiul Caransebes ;
- Reinterpretarea functionala prin conservarea ruinelor - Biserica medievala de sec. XIII-XIV din 
municipiul Caransebes .

            

       In cursul anului 2018, Consiliului Local  al municipiului Caransebes s-a intrunit in 23 
de sedinte din care :

  12 -sedinte ordinare: 30.01.2018; 28.02.2018; 30.03.2018; 27.04.2018; 29.05.2018; 
29.06.2018; 31.07.2018; 31.08.2018; 24.09.2018; 26.10.2018; 29.11.2018; 
20.12.2018;



 11- ședințe extraordinare: 08.01.2018; 16.02.2018; 22.03.2018; 05.04.2018; 
10.04.2018; 17.07.2018; 20.08.2018; 17.10.2018; 05.11.2018; 03.12.2018; 
18.12.2018

Toate cele 23 de sedinte ale Consiliului Local Caransebes au fost publice.
      Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Caransebes s-au intrunit in  sedinte de 
comisie, astfel:

            
Nr. sed. Com.1  -  23
Nr. sed. Com.2  -  11
Nr. sed. Com.3  -   7
Nr. sed. Com.4  -  15
Nr. sed. Com.5  -  20

    In anul 2018 au fost adoptate de catre Consiliul Local al municipiului Caransebes   250 
hotarari.
  
         În cursul anului 2018, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat un număr de 221
de cauze în care Consiliul local, municipiul Caransebeş, Primăria municipiului 
Caransebeş, Primarul municipiului Caransebeş sau Comisia locală de fond funciar au 
avut calitatea de parte.
    Din cele 221 dosare aflate în lucru la Serviciul Juridic şi Contencios, au fost 
finalizate un număr de 88 de procese, dintre care:

  - 64 de cauze au fost câştigate;
-  24 de cauze au fost pierdute.

La sfârşitul anului 2018 se aflau  pe rolul instanțelor de judecată un număr de 
133 de dosare, în diferite faze procesuale.

În anul 2018, în urma hotărârilor judecătorești definitive, favorabile 
instituției noastre, a fost recuperată la bugetul local suma totală de 412.114, 05 lei, 
sumă recuperată atât în urma executărilor silite, cât și pe cale amiabilă, în urma 
notificărilor de plată. Menționăm că din totalul amintit anterior, suma de 232.484 lei a
fost recuperată în urma valorificării bunurilor societăților comerciale aflate în 
procedura de insolvență.

 De asemenea, în urma câștigării diferitelor litigii, bugetul local al UAT 
Caransebeș a fost scutit de la plata sumei totale de 468.013 lei

         In cursul anului 2018 au fost  organizate 1 examen de promovare în clasa și  4
concursuri pentru ocupare unor funcții publice sau contractuale.

               Funcții de conducere:

 Arhitect șef              - Ana Aura Serdesniuc
 Director executiv     -Irimia Horia            -Directia economica
 Director executiv     -Bojin Florin            -Direcția Poliția locală  
 Director                    -Strejariu Bianca      -Compartiment Centru de informare și 



promovare  turistică          
 Șef serviciu              -Banaduc Gabriela   -Serviciul integrare europeana,informatizare și 
                                                                     comunicare 
                                  -Stefanuti Daniel Sebastian -Serviciul administartie locala,cadastru,
                                                                                  sport și licitatii terenuri
                                  -Tutul Eugenia           -Serviciul investitii ,achizitii,administartiv și
                                                                       monitorizare   
                                  -Meszaros Carla        -Serviciul juridic și relații cu publicul 
                                  -Schragner Eric          -Serviciul Public Voluntar pentru situații
                                                                      de urgența 
                     



RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018                                                                              

 

 Primăria municipiului Caransebeş: 

INDICATORI COD RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în 2018

A1 6

2. Numărul proiectelor de acte normative 
care au fost anunţate în mod public

A2 6

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu A2_1 6
b. prin afisare la sediul propriu A2_2 6

      c.   prin mass-media A2_3 6
3. Numărul de cereri primite pentru 
furnizarea de informaţii referitoare la proiecte 
de acte normative

A3 -

Din care, solicitate de:
a. persoane fizice A3_1 -

sociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituiteA3_2 -
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 
fizice care au depus o cerere pentru primirea 
informaţiilor referitoare la proiectul de act 
normativ

A4 -

5. Numărul  proiectelor transmise asociaţiilor
de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5 -

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 
relaţia cu societatea civilă care au fost 
desemnate

A6 1

7. Numărul total al recomandarilor primite A7 -
8. Numarul total al recomandărilor incluse în 
proiectele de acte normative

A8 -

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 
asociaţiilor legal constituite

A9 -

10. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie 
dezbaterea publică a acestora (au fost 
adoptate în procedura de urgenţă sau conţin 
informaţii care le exceptează de la aplicarea 
Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10 -

B. Procesul de luare a deciziilor 
1. Numărul total al şedinţelor publice 
(stabilite de instituţiile publice)

B1 23

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
               a. afişare la sediul propriu B2_1 23
               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 23
               c. mass-media B2_3 23
3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la şedinţele publice 
(exclusiv funcţionarii)               

B3 200

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media

B4 23

5. Numărul total al observaţiilor şi B5 -



recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor
publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în 
deciziile luate

B6 -

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării 
accesului:
               a. informaţii exceptate B7_1 -
               b. vot secret B7_2 -
               c.alte motive (care ?) B7_3

8. Numărul total al proceselor verbale 
(minuta) şedinţelor publice

B8 23

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  
făcute publice

B9 23

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 
2018

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 
transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

              a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 -
               b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 -
               c. în curs de soluţionare C1_3 -

         
1.Lista de contracte incheiate.

Nr. 
crt.

Obiectul contractului
Valoarea de achizitie fara 
TVA

Procedura de 
achizitii publice 
folosita

Numele 
castigatorului

1
Contract de servicii 
proiectare

92 890 lei Achizitie directa
Asociatia pentru 
managementul 
energiei Timis

2
Lucrari topografice pentru 
imobilele din PUZ Valea 
Cenchii

39 960 lei Achizitie directa SC Multilines SRL

3

Lucrari topografice de 
prima inregistrare – 
intabulare strazi ( 60 km) 
din domeniul public al 
Municipiului Caransebes – 
Jud. Caras Severin

1 000 lei/km Achizitie directa
PFA Anderca Ilie 
PFA

4

Alocarea unei finantari de 
la o pozitie distincta de 
transferuri din bugetul de 
venituri proprii al ANCPI, 
prin bugetul O.C.P.I. Caras 
Severin , pe anii 2017-
2019.

150 000 lei Achizitie directa

Oficiul de Cadastru 
si Publicitate 
Imobiliara Caras 
Severin

5
Furnizare energie electrica 
la furnizorii eligibili nr. 
16000/11.06.2018. 

226,31 lei/ kwh
Negociere fara 
publicare a unui 
anunt de 
participare/ BRM

Monsson Trading



6
Contract de prestari servicii
de Medicina Muncii

2 508 lei Achizitie directa
S.C. Clinic Life 
BDS S.R.L.

7

Servicii de elaborare a 
documentatiei aferente 
proiectului conform 
cerintelor procedurale ale 
finantatorului proiectului 
cu sprijin financiar de la 
bugetul Uniunii Europene , 
prin Programul Operational
Regional

Transa 1 - 4 500,00 lei

Transa 2 - 25 500,00 lei

Transa 3 - 35 000,00 lei

Achizitie directa
S.C. GOODWILL 
CONSULTING 
GWC S.R.L.

8

Contract de servicii de 
medicina muncii pentru 
proiectul "O sansa pentru 
comunitatiel marginalizate 
din municipiul Caransebes 
" 

47500 Achizitie directa
S.C. Clinic Life 
BDS S.R.L. 

9
Contract de inchiriere a 
echipamentelor hard

3008,88 lei valoare inchiriere 

208,95 lei valoarea 
instalare/dezinstalare 

Achizitie directa
S.C. AROBS 
Transilvania 
Software S.A.

10
Studiu topografic , vizat 
OCPI , pentru 14 km strazi 
in municipiul Caransebes

27 300 lei Achizitie directa
PFA Anderca Ilie 
PFA

11
Contract de furnizare 
serviciu web 

500 lei /luna Achizitie directa
S.C. COMPANY 
DATA S.R.L.

12
Servicii de colectare a 
deseurilor menajere

123,6 lei/luna Achizitie directa
S.C. TRANSAL 
URBIS S.R.L.

13
Servicii de curatenia a 
birourilor , pentru sediul 
Primariei

114278,4 lei/an Achizitie directa
S.C. GUGULANIA 
LAND S.R.L.

14
Servicii publicitare- anunt 
privind activitatea locala.

3 000 lei/lunar Achizitie directa
S.C. NV WOTAN 
MEDIA S.R.L.

15
Service pentru echipamente
medicale mentenanta 

128 002 lei/an Achizitie directa Simens Healthineers

16

Servicii de neutralizare a 
deseurilor de produse si 
subproduse de origine 
animala.

600 lei/an Achizitie directa
S.C. ALVI SERV 
S.R.L.

17

Consultanta si prestari 
servicii in domeniul 
sanatatii si securitatii in 
munca si situatii de 
urgenta.

1200 lei/luna Achizitie directa
Gruneantu 
Constantin I.I.

18

Obiectul contractului se 
refera la produsul 
informatic numit Legis 
Ver.3.0

12 000 lei Achizitie directa

S.C. CENTRUL 
TERITORIAL DE 
CALCUL 
ELECTRONIC S.A.

19 Servicii de cadastru 2800 lei/luna Achizitie directa
PFA BERZESCU 
MARIA

20 Servicii de consultanta in 
domeniul evidentei 

2800 lei/luna Achizitie directa Fratila Marius 
Alexandru , 



populatiei.
Persoana Fizica 
Autorizata

21
Contract de furnizare 
combustibil pe baza de 
card 

396 940, 00 lei

Negociere fara 
publicare a unui 
anunt de 
participare / BRM

Lukoil Romania

22 Contract de servicii paza 14,70 lei / ora/agent Achizitie directa
S.C. POL COM 
S.R.L.

23
Contract de executie si 
livrare Calendare 

22 125,00 lei Achizitie directa SC. ARTPRESS 

24
Contract de Furnizare Gaze
Naturale 

19959,82 LEI
Negociere fara 
publicare 
prealabila

S.C NOVA POWER 
GAS S.R.L.

25

Contract de furnizare a 
energie electrice ,pentru

haldina de gunoi , nr. 
16213/13.06.2018 

1000 lei Achizitie directa SC Enel Energie SA 

26

Contract de servicii de 

consiliere,mediere,cautare 
loc de munca nr. 
23043/31.08.2018

196.000 lei
Procedura interna 
simplificata 

SC Top Media SRL 

27

Contract de serv.de 
org.evenimente impotriva 
discriminarii nr. 
22431/24.08.2018

49.800 lei Achizitie directa
SC New Promo Mod
SRL 

28
Contract de serv.org. de 
evenimente nr. 
21238/08.08.2018

406000
Procedura interna 
simplificata 

SC New Promo Mod
SRL 

29
Contract de achiz.carduri 
combustibili nr. 
5279/19.02.2018

0,01 Achizitie directa 
SC Mol Romania 
Petroleum SRL 

30

Contract de servicii 

postale. 

nr. 14542/24.05.2018

1.200 lei Achizitie directa 
Compania Nationala 
Posta Romana SA 

31
Contract de serv.de studii 
de teren - st.topografic nr. 
18492/06.07.2018

3.000 lei Achizitie directa SC Geosistem SRL

32 Contract serv. de studii de 1740 Achizitie directa SC Terasoil Tehnica 



teren- st.geotehnic. nr. 
18262 / 04.07.2018

SRL 

33

Contract de servicii de 
formare profesionala si 
ucenicie nr. 
31662/23.11.2018

1.528.320
Procedura interna 
simplificata 

Asociatia pentru o 
viata mai buna .

34

Contract serv.de filmare 
profesionale si procesare 
pe DVD.nr. 
1802/17.01.2018

150 lei/ora Achizitie directa 
SC Calina Audio 
Video SRL

35
Serv de publicitate nr. 
10108/04.04.2018

800 lei Achizitie directa SC Banat media SRL

36

Contract de consultanta si 
asistenta tehnica in 
intocmirea unei expertize 
tehnice judiciare in 
specialitatea constructii nr.
12517 / 03.05.2018

25000 Achizitie directa 
Exp.tehnic judiciar 

Marincas Gheorghe .

37
Contract de servicii de 
topografie si cadastru nr. 
15920/20.06.2016

130,2 Achizitie directa 
PFA Milosevici 
Catalin .

38

Contract serv.asisitenta 
tehncia ptr.accesare 
fonduri europeene. nr. 
24023/11.09.2018 

17860 lei Achizitie directa 
SC Omega Trust 
SRL 

39
Contract folosinta teren cu
destinatia "Parc Recreativ 
" . 

231 lei/luna Achizitie directa 
Compania Nationala 
de Cai Ferate CFR . 
nr. 20206/26.07.2018

40

Contract de supraveghere 
arheologica pentru 
modernizarea strazilor din 
mun.Caransebes nr. 
20392/30.07.2018

1910 Achizitie directa 

Muzeul Judetean de 
Etnografie si al 
Regimentului de 
Granita .

41

Contract serv.dirigentie 
pentru alim. cu energie 
electrica parcometre . nr. 
31662/23.11.2018 

1990 lei Achizitie directa 
SC Antrepriza 
Semenic SRL 

41
Contract de lucrari 
fundatii parcometre . 
nr.32505/04.02.2018 

1492.62 lei Achizitie directa 
SC Drum Pod 
Construct SRL 

42

Contract serv.dirigentie 
pentru amplasare 5 
parcometre 
nr.20095/26.07.2018 
31662/23.11.2018 

100 lei Achizitie directa 
SC ML Belu 
Consulting SRL

43 Contract de servicii de 3500 lei Achizitie directa SC Pro Casa Proiect 



proiectare fundatii 
parcometre .nr. 
14584/24.05.2018 

SRL 

44

Contract de servicii de 
proiecatre SF modernizare
starzi in mun.Caransebes- 
nr. 5313/19.02.2019

36240 lei Achizitie directa 
SC Ardrum consult 
SRL 

45
Amenajare locuri de joaca 
in municipiul Caransebes. 
nr.15850/08.06.2018

389051.74 lei Achizitie directa SC Atlas Sport SRL 

46
Contract de servicii de 
proiectare locuri de joaca 
in mun. Caransebes .

10.000 lei Achizitie directa 
SC Pro Casa Proiect 
SRL 

47

Contract de servicii 
analiza crestere 
performanta SMUC - audit
SMUC .nr. 
27119/10.10.2018

38.900 lei Achizitie directa 
SC Certifica 
Management SRL 

48
Contract de furnizare 
calculatoare .nr. 
19779/23.07.2018

17394 lei Achizitie directa 
SC Centrul de 
Calculatoare SRL 

49

Contract de servicii 
proiectare - actualizare 
DALI Eficientizare 
energetica Traian Doda 
corp B 
nr.18630/09.07.2018 

17.500 lei Achizitie directa 
SC Patruica 
Enterprise SRL 

50

Contract de servicii proiectare - actualizare 
DALI -Crestere eficienta energetica spital 
Contagioase 
TBC .nr.18631/09.07.201827119/10.10.2018

17.500 lei 
Achizitie 
directa 

SC Patruica 
Enterprise SRL 

51

Contract de lucrari de 
instalatii electrice - instal 
de festivitati . 
nr.17639/28.06.2018

4414 lei Achizitie directa 
SC AHM Smartel 
SRL 



52
Contract de servicii 
proiectare fatade CD Loga

7.500 lei Achizitie directa 
SC Patruica 
Enterprise SRL 

53

Contract de servicii 
proiectare infiintare centru
pentru persoane varsnice 
in mun.Caransebes 

75.100 lei Achizitie directa 
SC Patruica 
Enterprise SRL 

2. Numarul de procese de achizitii pe categorii, pentru anul incheiat (2018)
Achizitii directe 306 
Proceduri /proceduri interne 05.03.19
3. Numarul de achizitii realizate prin sistemul electronic din totalul achizitiilor desfasurate pe 
parcursul exercitiului anului calendaristic de raportare.
Achizitii realizate prin sistemul electronic 209
4. Durata medie a unui proces de achizitie publica pe categorii de achizitii
Achizitii directe 3 zile
Proceduri 14 -30 zile 
5. Numarul de contestatii formulate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Numarul de contestatii formulate la Consiliul 
National de Solutionare a Contestatiilor 

0

6. Cate proceduri au fost anulate sau sunt in procedura de anulare.
Proceduri anulate sau sunt in procedura de anulare. 0

In cursul anului 2018 s-au anulat 4 achizitii desfasurate prin procedura interna , 3 ca urmare 

a neprezentarii nici unui participant si una ca urmare a prezentarii unui singur participant a carui 
oferta nu a satisfacut conditiile din caietul de sarcini .

7. Referitor la prioritatile de investitii ale institutiei pentru perioada imediat urmatoare va 
comunicam includerea in lista de investitii a anului 2019 a urmatoarelor : 

- intocmire documentatii de proiectare si avizare a extinderii conductei de gaze naturale pentru 
locuitorii strazilor Valea Cenchii, strada Calea Timisoarei , strada Corcana si strada Godeanu ; 

- finalizarea repararii fatadei C.N. C.D.Loga din municipiul Caransebes ;

- Realizarea a doua colectoare subterane pentru gunoi ; 

- continuarea modernizarii strandului municipal ; 

- realizarea de reparatii capitale si modernizari pentru strazi si trotuare in municipiul Caransebes.

8. Referitor la proiectele finantate prin fonduri nerambursabile, depuse la organismele intermediare 
si in curs de evaluare sunt in stadiu avansat ; 



- Infiintare centru pentru persoane varsnice in municipiul Caransebes.

- Modernizare iluminat public in municipiul Caransebes ;

- Reinterpretarea functionala prin conservarea ruinelor - Biserica medievala de sec. XIII-XIV din 

municipiul Caransebes .

 



Anexa nr. 10   - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 Numele autorităţii sau instituţiei publice 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CARANSEBES

RAPORT DE EVALUARE 
 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018

Subsemnatul Szaniszlo Daniela , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2018  prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 
aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

1. Foarte bună x
2. Bună
3. Satisfăcătoare
4. Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul ___________:

I. Resurse și proces

o Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

 Suficiente x
 Insuficiente

o Apreciați că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:

◦ Suficiente x
◦ Insuficiente



o Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes 
public:

Foarte bună x
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

o Informații publicate din oficiu

c. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001?

A. Pe pagina de internet x
B. La sediul instituției x
C. În presă x
D. În Monitorul Oficial
E. În altă modalitate: _______________

d. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați? 

o Da x
o Nu

e. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumnevoastră le-au aplicat? 

a. Publicare pe site ul institutiei ____________________________________
b. _la sediul institutiei ___________________________________
C. In presa____________________________________

f. A publicat instituția dumnevoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege? 

Da, acestea fiind:  ______________________________________________________________________
Nu x



g. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

 Da x
 Nu

h. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?-
_____________________________________________________________________________________________________



o Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de
solicitări de informații de

interes public

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane

fizice
de la persoane

juridice
pe suport de

hârtie
pe suport
electronic

verbal

22 6 16 2 20 -

2. Număr
total de

solicitări
soluționa

te
favorabil

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes

Redirecți
onate

către alte
instituții
în 5 zile

Soluționa
te

favorabil
în termen
de 10 zile

Soluțion
ate

favorabi
l în

termen
de 30
zile

Solicitări
pentru
care

termenul
a fost

depășit

Comun
icare

electro
nică

Comuni
care în
format
hârtie

Com
unic
are

verb
ală

Utilizarea
banilor
publici

(contract
e,

investiţii,
cheltuieli

etc)

Modul de
îndeplinire

a
atribuţiilor
institutiei
publice

Acte
nor
mati
ve,

regle
ment
ări

Activ
itatea
lideril

or
instit
uţiei

Inform
aţii

privin
d

modul
de

aplicar
e a

Legii
nr. 544

Altel
e

(se
preci
zează
care)

22 - 20 2 - 19 3 - 5 - 17 - - -

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 

3.1. ______-_____________________

3.2. _______-____________________

3.3. ________-___________________

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

Departajare pe domenii de interes
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc) 5
b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice -
c.  Acte normative, reglementări 17
d.  Activitatea liderilor instituţiei-
e.  Informaţii privind modul de ap-licare a Legii  nr. 544/2001 -
f. Altele, cu menționarea acestora: -

 



4.1. ____-____________________

4.2. _____-___________________

5. Număr
total de

solicitări
respinse

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes

Exceptate,
conform

legii

Informații
inexistente

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

Utilizarea
banilor
publici

(contracte,
investiţii,
cheltuieli

etc)

Modul de
îndeplinire

a
atribuţiilor
institutiei
publice

Acte
normative,

reglementări

Activitatea
liderilor

instituţiei

Informaţii
privind

modul de
aplicare a
Legii  nr.

544

Altele
(se

precizează
care)

- - - - - - - - - -



5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exeptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei
publice în baza Legii nr.544/2001

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza
Legii nr.544/2001

Soluționate
favorabil

Respinse În curs de
soluționare

Total Soluționate
favorabil

Respinse În curs de
soluționare

Total

- - - - - - - -



7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1. Costuri

Costuri totale de
funcționare ale

compartimentului

Sume încasate din
serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului
de copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii
contravalorii serviciului de copiere?

Bugetul local

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

a. Instituția dumnevoastră deține un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

 Da
 Nu  x

b. Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumnevoastră pentru creșterea eficienței procesului de 
asigurare a accesului la informații de interes public:



c. Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

Publicatii în presa
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