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Privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile,
obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 2020 si constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie la nivelul oraşului Sinaia

Ţinând seama de implementarea
publice locale;

r

SNA 2016-2020

la nivelul

administratiei

Având În vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind
aprobarea Strategiei nationale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi
a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de
prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare precum şi a standardelor de publicare
a informaţiilor de interes public;
În temeiul art. 68, alin. 1 si cele ale art. 115 alin.(l), lit.a) din Legea 215/2001
privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
DISPUNE:
Art.l.
- Se aprobă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile,
obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 2020, prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta dispoziţie.

~

Art.2. - Se
constituie Grupul de lucru În vederea implementării Planului de
Integritate al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020, la nivelul administraţiei
publice locale Sinaia, În următoarea componenţă:
-

preşedinte:
coordonator:
secretar:
membri:

Gheorghe Badaran
Alina-Elena Banu
Maria Popescu
Mihaiela Gherasim
Laura şutu
Isabela Olaru
Daniel Tudor
Oana Ivan

-

viceprimarul oraşului Sinaia
secretarul oraşului Sinaia
inspector Dep.Juridic şi Ad-tie Publică
şef Serviciu Urbanism si Cadastru
director Direcţia Poliţie Locală
inspector Dep. Salarizare,consilier etică
şef Departament Politici Publice
inspector Departament Politici Publice

Art.3. - Membrii Grupului de lucru, au În principal, următoarele atribuţii:
- elaborează lista cu principalele atribuţii ale instituţiei;
- informează personalul instituţiei cu privire la SNA şi promovarea integrităţii;
- identifică vulnerabilităţile şi activităţile cu risc de corupţie;

- elaborează raportul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor
la corupţie şi a
măsurilor de remediere aferente;
- elaborează Planul de integritate;
-redactează autoevaluarea măsurilor anticorupţie preventive şi a indicatorilor aferenţi;
- redactează şi transmite rapoartele periodice privind implementarea SNA 2016 2020.
- Începand
168/12.04.2013.

Art.4.

cu data prezentei

Îşi Încetează aplicabilitatea

Art.S. - Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la Îndeplinire

Dispoziţia

nr.

de către Grupul de

lucru SNA constituit la nivelul Primăriei oraşului Sinaia.
- Prezenta dispoziţie
se comunică persoanelor nominalizate
Departamentului Salarizare din cadrul Primăriei oraşului Sinaia si MDRAP.

Art.6.

Sinaia, 30.10.2017

c

la art.

2,

Nr. 28675/30.10.2017
CABINET PRIMAR

DECLARAŢIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele
şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie
2016 - 2020

(

Având

În vedere

adoptarea

de către

Guvernul

României

a Strategiei

Naţionale

Anticorupţie
pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori,
riscurilor asociate
obiectivelor
şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare,
a inventarului
măsurilor de transparenţă
instituţională
şi de prevenire a corupţiei, precum şi a
standardelor de publicare a informaţiilor
de interes public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 583/2016,

UAT. SINAIA, În calitate de autoritate
şi libertăţilor

fundamentale

cu rol de a asigura respectarea
ale cetăţenilor,
a prevederilor
Constituţiei,

drepturilor
precum şi

punerea În aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local! consiliului judeţean şi de a
dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor
normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,

(

Asumând

valorile

fundamentale

Naţională Anticorupţie

şi

principiile

Recunoscând importanţa

obiectivelor

Strategiei

precum şi a mecanismului

Sprijinind principiile

şi obiectivele

măsurilor

ad min istrativ-teritoria

promovate

de

cu caracter

către

Strategia

pe perioada 2016-2020,

perioada 2016-2020,

Îndeplinirea

şi instrucţiunilor

specifice

Strategiei
ce

ţin

Naţionale

Naţionale
de

Anticorupţie

de monitorizare

Anticorupţie

competenţa

pentru

a acesteia,
şi asumându-şi

exclusivă

a

unităţii

le,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:
• Condamnă

corupţia

În toate formele În care se manifestă;

• Aderă la valorile
fundamentale,
principiile,
obiectivele
şi mecanismul
monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020;

de

• Îşi exprima,
În mod ferm,
angajamentul
de continuare
a eforturilor
anticorupţie
prin toate mijloacele legale şi administrative
corespunzătoare;
• Împreună
cu reprezentanţii
instituţiei
adoptă toate măsurile necesare pentru
evitarea situaţiilor
de conflict de interese şi incompatibilităţi,
precum şi pentru
considerarea
interesului
public mai presus de orice alt interes, În acord cu
respectarea

principiului

neîngrădit

la informaţiile

• Îşi asumă
instituţiei

gradului

Îndeplinirea

•

c

de interes

public;

măsurilor

specifice

şi promovează
În

principal,

de

administrative,
naţional

procesului

decizional

şi

ce ţin de competenta

accesului
exclusivă

a

pe care o reprezintă;

• Susţine
vizează,

transparenţei

educaţie
aprobarea

planurilor
şi

Această

!

legislativ

instituţiile

combaterea
de integritate

informează

asupra

• Autoevaluează
anual
şi
Administraţiei
Publice asupra
obligatorii
(enumerate
SNA 2016 - 2020).

În

anticorupţie
publice,

corupţiei.

prin

şi dezvoltarea

ce

creşterea
măsuri

sistemului

aSNA;

'anual

Administraţiei
Publice
integritate
pe instituţie;

cadrului

corupţiei

anticorupţie,

de monitorizare

Autoevaluează

implementarea

prevenirea

gradului

Ministerul
de

Dezvoltării

implementare

Regionale

şi

planului

de

a

informează
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi
gradului de implementare
a măsurilor preventive

În Anexa

declaraţie

nr. 3 la H.G. nr. 583/2016

a fost adoptată

de către

privind

aprobarea

