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Nr. 75/25.05.2018 

 

INTERPELARE 

 

Către: Primăria Municipiului Iaşi 

În atenţia: Secretarul Municipiului Iaşi - Denisa Liliana IONAŞCU 

Referitor la: Lista contractelor încheiate între S.C. Conest S.A. şi Primăria Municipiului Iaşi în perioada 2012-2018 

Având în vedere, 

 Legea 215/2001 cu toate completarile, unde la art. 51, aliniatul  (2) este precizat că Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi 

al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, 

informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului. 
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 Legea 215/2001 cu toate completarile, art. 36, alin. (2), litera d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; iar la 

aliniatul (6) este precizat faptul că În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit. d), consiliul local: litera f) poate solicita informări 

şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 

 Legea 393/2004 art. 42 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit, (2) Autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure 

informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 

 

Interpelare: 

Vă rog să transmiteţi lista contractelor încheiate între S.C. Conest S.A. (Codul de identificare fiscala: 1959695, Nr. inreg. Registrul 

Comertului: J22/352/1991) şi Primăria Municipiului Iaşi în perioada 2012-2018.  

Vă rog ca în răspunsul dvs. să transmiteţi:  

- notele de fundamentare ale achizițiilor ce au stat la baza documentaţiei de atribuire (vă rog ca acestea să îmi fie transmise în copie, format 

scanat sau print); 

- obiectul şi durata contractului; 

- valoarea contractului şi anul în care a fost încheiat; 

- eventualele acte adiţionale la contractul respectiv, specificând obiectul actelor aditionale; 

- toate notele de renunțare și suplimentare a lucrărilor/materialelor aferente tuturor acestor contracte (vă rog ca toate acestea să îmi fie transmise 

în copie, format scanat sau print); 

- valoarea ofertei financiare cu care a fost desemnat câștigator și valoarea finală a contractului/ lucrărilor și serviciilor decontate; 
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Model cap de tabel: 

Nr. 

crt 

Obiectul şi durata contractului  Valoarea contractului şi anul în 

care a fost încheiat 

Acte adiţionale la contractul 

respectiv, specificând obiectul 

actelor aditionale 

Valoarea ofertei financiare cu 

care a fost desemnat câștigator 

și valoarea finală a 

contractului/ lucrărilor și 

serviciilor decontate 

1.          

 

Reiterez rugamintea ca notele de fundamentare ale achizițiilor ce au stat la baza documentaţiei de atribuire pentru fiecare contract si notele de 

renunțare și suplimentare a lucrărilor/materialelor aferente tuturor acestor contracte sa imi fie transmite in copie, in format scanat sau print. 

 

Doresc să îmi comunicați răspunsul la această interpelare în format electronic, în termenul legal prevăzut de lege. 

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

Răzvan Timofciuc 

Consilier Local din partea Partidului Naţional Liberal Iaşi 

Telefon: 0725009988 

 

 

 


