ORDONANŢĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată si ale art. 1, pct. I.18 din Legea nr. 182/2015,
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Art. 21 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/2006, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
” (1) Orice autoritate contractantă înregistrată în SEAP are obligaţia, incepand cu anul 2016, să
plătească anual operatorului SEAP un tarif de acces la facilități electronice în cuantum de 800 lei, la
care se adauga taxa pe valoare adaugata, potrivit legii. Facilitatile electronice reprezinta
functionalitati tehnice de tipul servicii plus valoare pentru utilizatorii sistemului.
(2) Plata tarifului de acces in SEAP se efectueaza in baza deciziei titlu de creanta si a facturii
anexate la aceasta emise de operatorul SEAP până la data de 30 martie a anului pentru care se
datorează tariful de acces, iar pentru autoritatile contractante care se inregistreaza in timpul anului,
ulterior datei de 30 martie, decizia titlu de creanta si factura se emit în termen de 30 de zile de la
data înregistrării autorităţii contractante în sistem.
(3) Autoritatile contractante au obligatia achitarii tarifului de acces la facilități electronice in
maxim 30 de zile de la primirea deciziei titlu de creanta.
(4) Tariful de acces la facilitati electronice se face venit la bugetul operatorului SEAP, se
administrează de Agenția pentru Agenda Digitală a României fiind aplicabile în mod corespunzător
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de
venituri şi cheltuieli.
(5) Decizia constitutie titlu de creanta conform dispozitiilor art. 110 alin 3) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si instiintare de plata de la data comunicarii conform dispozitiilor art. 86 alin
(6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In cazul neachitarii tarifului de acces la facilități electronice, precum si a majorarilor de
intarziere, se va proceda la executarea silita in baza deciziei titlu de creanta care, potrivit dispozitiilor
art. 141 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data expirarii termenului de scadenta,
devine titlu executoriu.Obligatiile fiscale stabilite prin decizia titlu de creanta se sting prin executare
silita in conformitate cu dispozitiile art. 136 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
(7) Pentru anul in curs nu se percepe tarif de acces la facilități electronice;
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