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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de Hotărâre privind Regulamentul de aprobare a Parteneriatelor încheiate  cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local

          Văzând referatul de aprobare nr. 30671/27.09.2021 - prin care primarul Municipiulu Piatra-Neamț, 
Andrei Carabelea, propune aprobarea Regulamentul de aprobare a Parteneriatelor încheiate cu persoane
juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local și proiectul de Hotărâre   nr.   269/ 28.09.2021; 

Având în vedere abrogarea Legii 2015/2001 - a Administrației publice locale și adoptarea OUG 
57/2019 - privind Codul Aministrativ, se impune schimbarea regulamentelor care aveau la bază partea 
legislativă mai sus invocată. Este și cazul Regulamentului privind aprobarea parteneriatelor încheiate cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local, care va fi schimbat conform anexei.

Modificările vizează intoducerea criteriilor de eligibilitate, modificarea parțială a criteriile de 
evaluare a propunerilor de parteneriat și a solicitărilor privind documentația, completări în ceea ce privește 
modalitatea de derulare a acordului de parteneriat și procedura de depunere a documentelor justificative, 
precum și precizări referitoare la faptul că acțiunile care intră sub incidența Legii 350/2005- privind 
Regimul Finanțărilor Nerambursabile, pentru activități nonprofit de interes general desfaurate de persoane 
juridice, nu vor face obiectul unei asocieri în parteneriat.
            Având în vedere competentele Consiliului Local prevăzute Art 129 alin (9), coroborat cu art.75 
alin b), art. 87 alin (5) și art. 104 alin (1) lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și  
precum și prevederile Art. 3 coroborat cu art. 5 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm legală propunerea asupra proiectului de 
Hotărâre privind aprobarea Regulamentul de aprobare a Parteneriatelor încheiate  cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public local.

Propunem ca actul administrativ să fie comunicat Direcţiei Economice și Biroului Comunicare.  
Considerând legală propunerea de mai-sus, Regulamentul de aprobare a Parteneriatelor încheiate  

cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local poate fi înaintat Consiliului Local spre aprobare, conform
anexei. De asemenea se impune abrogarea vechiului regulament aprobat HCL nr.168 din 28.05.2015.
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