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Referat de oportunitate privind  

achizitia publica a serviciilor de publicitate medi a 

Cod CPV: 79341000-6 

 

 Primăria Municipiului Târn ăveni,  in calitate de autoritate contractanta, cu sediul in 

Târnăveni, jud. Mureş, str. PiaŃa Primăriei, nr. 7, cod postal: 545600, cod fiscal 4323535, 

telefon: 0265/443400, fax: 0265/446312, e-mail: office@primariatarnaveni.ro doreste 

achizitionarea serviciului de publicitate media. 

Autoritatea contractanta PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI, cu sediul în Târnăveni, 

PiaŃa Primăriei. Nr.7, telefon 0265/443400, 446112, Fax 0265/446312, e-mail: 

office@primariatarnaveni.ro , pagina de internet http://www.primariatarnaveni.ro/ doreste 

achizitionarea urmatoarelor servicii de publicitate media:  

• aparitii în presa scrisa locala  

• aparitii în cadrul presei audio -TV, internet 

Cod CPV: 74410000-6 – Servicii de publicitate 

Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt urmatoarele:  

• aparitii în presa scrisa locala prin intermediul unui saptamânal judeŃean cu ediŃie locală  

• aparitii în cadrul presei audio-TV locale si internet  

Context/premise:  

În conformitate cu principiile comunicarii si transparentei si cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, a Legii nr. 544/2001 

privind accesul liber la informatiile de interes public si a Legii nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, Primariei municipiului Târnăveni si Consiliului Local al Municipiului Târnăveni  

îi revin sarcini, obligatii si responsabilitati de informare a opiniei publice asupra activitatii sale, 

pentru furnizarea de informatii corecte, complete, consistente si obiective, de natura 

administrativa si nu numai. 

-comunicarea cu cetăŃenii municipiului prin intermediul massmedia. 
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-realizarea unei strategii moderne şi viabile de largă audienŃă a comunicării şi relaŃii publice. 

-necesitatea aducerii la cunoştinŃă a dispoziŃiilor Primarului, a Hotărârilor Consiliului Local, a 

tuturor actelor oficiale supuse prin lege regimului de publicare din oficiu. 

-aducerea la cunoştinŃă către cetăŃeni, alte instituŃii oficiale ale statului şi posibili parteneri a 

proiectelor şi programelor implementate de către Primăria Municipiului Târnăveni şi Consiliul 

Local, care vizează strategia de dezvoltare a localităŃii. 

-programul de desfăşurare a manifestărilor culturale realizate de către Primărie şi Consiliul 

Local, precum şi programul altor manifestări publice realizate de către autoritatea locală sau 

în parteneriat cu alte instituŃii sau organisme. 

-obiectivul vizat prin achiziŃia serviciilor de publicitate media este buna comunicare cu 

întreaga comunitate reprezentată de cetăŃeni şi instituŃii. 

-publicul Ńintă vizat de serviciile de publicitate este cel reprezentat de către cetăŃeni, instituŃii şi 

organisme ale statului. 

-materialele propuse a fi publicate sunt cele de interes public şi cele care cad sub incidenŃa 

Legii transparenŃei decizionale, precum şi cele care se publică din oficiu.  

Ratiunea achizitiei de publicitate: 

Prin achizitia de publicitate poate fi îndeplinita obligatia de transparenta, respectiv obligatia 

administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte 

normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative. În acest context se impune 

ca informatia sa ajunga la un numar cât mai mare de cetateni, atât prin intermediul presei 

scrise, cât si prin presa audio-vizuale. 

Materialele propuse a fi publicate îmbraca, în principal forma unor anunturi privind achizitiile 

publice, activitatea serviciilor, programele de finantare nermabursabila, angajari de personal, 

citatii pentru actiuni în justitie, invitatii de participare etc.  

Consideram ca Primaria municipiului Târnăveni si Consiliul Local al municipiului Târnăveni au 

un rol important în viata economica, sociala si administrativa a orasului si, de aceea, se 

impune o prezenta activa în mijloacele de informare în masa scrise si audio - vizuale, atât 

pentru informarea opiniei publice asupra activitatii desfasurate, cât si pentru promovarea 

imaginii institutiei si a municipiului în tara si în strainatate, acestea fiind obiective de reala 

importanta pentru activitatea prezenta si viitoare. 
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Impactul  ce se urmareste a fi obtinut consta în cresterea gradului de informare, 

constientizare si implicare a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative, în 

procesul de elaborare a actelor normative si în cel de ducere la îndeplinire a acestora, de 

asemenea promovarea realizarilor ca urmare a aplicarii programelor de investitii menite sa 

duca la dezvoltarea continua a colectivitatii locale.   

Criterii de evaluare a rezultatului obtinut : 

- cresterea participarii active a cetatenilor în procesul de elaborare si îndeplinire a actelor 

normative ale autoritatii administratiei publice locale; 

- cresterea gradului de informare a cetatenilor privind organizarea, functionarea si activitatile 

desfasurate în cadrul Consiliului Local si a Primariei Târnăveni; 

- cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice fata de beneficiarul deciziei 

administrative. 

În aceste conditii consideram necesara si oportuna achizitia contractului de publicitate media. 

        Consilier  

           ing. Muntean Ioan 

         

 


