
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 3549 / 02.05.2022 

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința 

publică următorul proiect de act normativ: 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea „Strategiei Anticorupție 2021-2025 
și a Planului de Integritate la nivelul UAT Ivești” 

 

Proiectul de  hotărâre urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al 

comunei Ivești, județul Galați. 

 

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază (referatul de aprobare, raportul de 

specialitate, Programul de măsuri) a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei comunei 

Ivești din strada Gen. Eremia Grigorescu  nr. 451 şi publicat la adresa 

www.comunaivestiprimar.ro  în data de  02.05.2022. 

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003,  privind 

transparența decizională în administraţia publică, republicată, persoanele interesate, 

asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, 

sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  

la sediul Primăriei comunei Ivesti – Compartimentul Registratură, Arhivă, Informații 

pentru cetățeni, respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail ivesti@gl.e-

adm.ro până la data de 16.05.2022 

 

 

PRIMARUL COMUNEI IVEȘTI 

 

Gheoca Maricel 

 

 

http://www.comunaivestiprimar.ro/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA IVESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E   Nr. 3537  
Din 02.05.2022 

 

 

Privind aprobarea „Strategiei Anticorupție 2021-2025 și a Planului de Integritate 
la nivelul UAT Ivești” 

  

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 3537 din 02.05.2022 

           

          Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de; 

 Având în vedere Referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3537 din 02.05.2022; 

 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub 

nr. 3538 din 02.05.2022; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 

economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 2, pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 3, pentru activităţi social – 

culturale, culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 4, pentru muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 5, pentru minorități, validare, 

juridică şi de disciplină ; 

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

861/11.01.2022 de informare asupra măsurilor ce trebuie adoptate pentru inițierea 

procesului de implementare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025; 

 Având în vedere prevederile art.129 alin.(4), lit.„e”, din O.U.G.nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile la Art. 6 din H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia; 

Având în vedere prevederile art. 7  din Legea nr. 52/2003, privind privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „i” și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă Strategia Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Ivești, 

Planul de Integritate, Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de 

prevenire a corupției perecum și indicatorii de evaluare, Analiza vulnerabilităților la 

corupție,   conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 2. Se aprobă Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al 

personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Ivești, județul Galați conform 

Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 3. Se aprobă „Procedura de sistem privind elaborarea documentației 

aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025” la nivelul UAT Ivești conform 

Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 4. Persoanele responsabile de implementarea practicilor anticorupție 

vor duce la îndeplinire obiectivele propuse în Strategia Anticorupție 2021-2025 și 

Planul de Integritate la nivelul UAT Ivești. 

Art. 5.  Primarul comunei Ivești, județul Galați, va lua toate măsurile care se 

impun pentru  aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați, va comunica 

prezenta hotărâre celor interesati. 

  

  

  INIȚIATOR,     Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel    Toma Zanfirica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

P R I M A R  

Nr. 3537 din 02.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Anticorupție 2021-2025 și a 
Planului de Integritate la nivelul UAT Ivești” 

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 1269/2021 

a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de 

performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului 

măsurilor de transparență instituțională și de preventive a corupției, a indicatorilor de 

evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

Luând act de 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 aprobată prin Dispoziția Primarului comunei Ivești nr. 219 din 

08.03.2022; 

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 a 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, își asumă valorile fundamentale, principiile și 

obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; 

În vederea promovării eticii și integrității, a consolidării capacității instituționale 

de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice, a implementării măsurilor 

anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a 

situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate, eficacitatea și eficientizarea 

desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public, propun Consiliului 

Local al comunei Ivești, aprobarea Strategiei Anticorupție 2021-2025 și a Planului de 

Integritate la nivelul UAT Ivești, documente de referință pentru respectarea 

angajamentelor asumate.  

 

P  R  I  M  A  R , 

Gheoca Maricel 
 

 

 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
Serviciul Financiar-contabil, Salarizare-Resurse umane, Impozite și taxe 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina în 
construcții, Investiții, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Nr. 3538 din 02.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Anticorupție 2021-2025 și a 

Planului de Integritate la nivelul UAT Ivești” 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 136 

din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin proiectul de hotărâre prezentat de initiator se propune aprobarea „Strategiei 

Anticorupție 2021-2025 și a Planului de Integritate la nivelul UAT Ivești”. 

           Conform prevederilor  art. 6 alin. (1) din H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, „Până la finalul lunii 

martie 2022, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv cele 

subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice îndeplinesc 

procedurile privind asumarea unei agende de integritate organizaţională, iar până la finalul 

lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în cadrul instituţiei, autorităţii publice, 

respectiv întreprinderii publice şi transmit Ministerului Justiţiei planurile de integritate 

aferente.” 

Conform prevederilor  art. 6 alin. (2) din H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 

naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, - „Planurile de 

integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi autorităţilor, respectiv a 

întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1)” 

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 prevăzută mai sus, a fost aprobată 

prin Dispoziția Primarului comunei Ivești nr. 219 din 08.03.2022; 

Conform prevederilor art.129 alin.(4), lit. „e”, din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local „aprobă strategiile 

privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale” 

 Având în vedere cele expuse, proiectul de hotărâre prezentat de către inițiator, 

îndeplineşte condiţiile de legalitate, necesitate și oportunitate și poate fi supus aprobării 

Consiliului local al comunei Iveşti, în forma prezentată, în sedinţa ordinară din luna iunie 

2022. 

În baza dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. „i” din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, acest proiect se adoptă cu votul 

majorității absolute din numărul consilierilor locali în funcție. 

 

INSPECTOR RESURSE UMANE   CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE 

Voinea Liliana        Cucu Ionela Roxana 


