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REFERAT 

La proiectul de dispoziție privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de 

integritate organizațională și privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, 

obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 

la nivelul UAT Ivești, județul Galați 

 Ținând cont de cerințele art. 6 alin. 1 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea 

Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, 

conform cărora  „Până la finalul lunii martie 2022, toate instituțiile și autoritățile publice 

centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și 

întreprinderile publice îndeplinesc procedurile privind asumarea unei agende de 

integritate organizațională, iar până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, 

diseminează în cadrul instituției, autorității publice, respectiv întreprinderii publice și 

transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente.” 

Având în vedere prevederile art. 154 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/20019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare conform cărora  „Primarul 

asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 

a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 

normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a 

hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii” 

Având în vedere cele prezentate, se propune emiterea Dispoziției referitoare la 

aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională și privind 

aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare 

ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Ivești. 
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ROMÂNIA 
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P R I M A R, 

 

 

D I S P O Z I Ț I A  Nr.  219 

Din 08.03.2022 

 

Privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională și 

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de 

monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Ivești, județul 

Galați 

Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Având în vedere Referatul nr. 2012 din 08.03.2022, întocmit de compartimentul 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ivești, județul Galați; 

Având în vedere prevederile art.6 alin.1 din H.G.nr.1269/2021, privind aprobarea 

Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia; 

Având în vedere prevederile art.154 alin.(1) și art.155 alin.(1) lit.„e” din 

O.U.G.nr.57/20019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. „b” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

D I S P U N E: 

Art.1. Se aprobă Declarația privind asumarea agendei de integritate 

organizațională și privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul 

UAT Ivești, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2.  Prezenta dispoziție și anexa acesteia vor fi afișate pe site-ul instituției 

www.comunaivestiprimar.ro . 

Art. 3. Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați, va comunica prezenta 

dispoziție celor interesati. 

 

P R I M A R ,       AVIZAT,   

        SECRETAR GENERAL 

Gheoca Maricel     Toma Zanfirica 

 

 

 

http://www.comunaivestiprimar.ro/


 

 

Anexa  

la Dispozitia nr. 219 /08.03.2022 

 

D E C L A R A Ț I E  

privind asumarea agendei de integritate organizațională și privind aderarea la 
valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare  ale 
Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 

1269/2021, a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a seturilor de indicatori de 

performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de 

verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 

corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor 

de interes public; 

UAT Comuna Ivești, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum 

și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și 

ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local și de a dispune măsurile necesare 

pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității 

administrativ-teritoriale, 

Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia 

Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025, 

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru 

perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia, 

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și 

îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-

teritoriale, 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care: 

 

• Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de 

interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și 

încrederea în acestea; 

 

• Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare 

a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 – 2025;  

 

• Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT Comuna Ivești se dispun toate măsurile 

pentru a nu se săvârși fapte de corupție; 

 

• Își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin 

toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare; 
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• Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea 

situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea 

interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului 

transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes 

public;  

 

• Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției 

pe care o reprezintă; 

 

• Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor 

legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 

2021-2025; 

 

• Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor  și asigură 

implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea 

corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, 

combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate 

și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA; 

 

• Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de 

integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la 

H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025). 

 

 

Această declarație a fost adoptată de către 

 

PRIMARUL COMUNEI IVEȘTI , JUDEȚUL GALAȚI 

Gheoca Maricel 

 

Data: 08.03.2022 

 


