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       D I S P O Z I Ţ I E 

Nr  41 din 20.02.2017  

  privind  adoptarea Declaraţie de aderare la valorile fundamentale , principiile , 

obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie  

2016-2020, a Planului de integritate şi constituirea Grupului de lucru pentru  

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul comunei BAHNA, 

Judeţul Neamţ 

 

 PRISECARU  EMIL, primarul comunei  Bahna , judeţul Neamţ 

  În temeiul prevederilor art.68 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.a din Legea  Administraţiei 

Publice  Locale nr .215/2001, republicată cu modificările şi completările  ulterioare, 

             Având în vedere: 

- prevederile  Hotărârii  Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei 

naţionale  anticorupţie pe perioada 2016-2020, a setului de indicatori de performanţă 

, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 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, 

- prevederile art.5 alin.(2), art.61 alin.(2), coroborate cu cele ale art.63 

alin.(1)lit.”d”,alin.(5) lit.”a” şi “c” din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

              Ţinând seama de implementarea SNA 2016-2020 la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice  locale având ca principale obiective : 

 

1. identificarea resurselor umane potrivite pentru coordonarea şi asigurarea expertizei 

în cadrul SNA 2016-2020;     

2. redactarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul  de monitorizare al SNA 2016-2020; 

3. realizarea analizei riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere; 

4. elaborarea planului sectorial propriu anti-corupţie;- 

5. redactarea autoevaluării măsurilor anticorupţie preventive şi a indicatorilor aferenţi; 

6. informarea anticorupţie a angajaţilor; 

7. redactarea şi transmiterea raportului anual 2016 privind implementarea planului 

sectorial propriu;  

8. înscrierea la secretariatul tehnic în vederea participării la evaluarea tematică 2017. 

9. identificarea problemelor în implementarea legii nr. 251/2004. 

10. analiza măsurilor suplimentare anticorupţie ce pot fi implementate de Primăria 

comunei Bahna;                    

 

 

                     



                                                       DISPUNE: 

 

          Art.1.Se aprobă Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele 

şi mecanismul de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020 

(SNA), prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

   Art.2- Se aprobă Planul de Integritate privind Strategia naţională anticorupţie pe 

perioada 2016-2020 (SNA) , prevăzută la anexa  nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

  Art.3- (1) Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul Primăriei 

comunei Bahna a SNA 2016-2020,în următoarea componenţă: 

- CAPRIOARA  SOFICA – secretarul comunei Bahna, 

- NEGHINA  GHEORGHE – consilierul primarului – expert, consilier de etica 

               (2) Se desemnează doamna Căprioară Sofica , secretar comuna Bahna,  în calitate 

de coordonator al planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Primăriei 

comunei Bahna, a SNA 2016-2020. 

             (3) Se desemnează d – l NEGHINA  GHEORGHE – consilierul primarului – in 

calitate de expert care va asigura legatura cu Secretariarul tehnic al SNA. 

             (4) Se desemnează doamna ROSU  LUMINITA, referent, in calitate de persoana 

responsabila cu activitatea de publicare a datelor deschise la nivelul Primariei comunei 

Bahna  

     Art.4- Membrii Grupului de lucru au în principal , următoarele atribuţii: 

1. elaborarea listei cu principalele atribuţii ale instituţiei ; 

2. evaluarea multi-criterială a atribuţiilor, 

3. elaborarea raportului de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a 

măsurilor de remediere a acestora 

4. elaborarea planului sectorial propriu anti-corupţie; 

5. redactarea autoevaluării măsurilor anticorupţie preventive şi a indicatorilor 

aferenţi; 

6. informarea anticorupţie a angajaţilor; 

7. redactarea şi transmiterea raportului anual 2016 privind implementarea planului 

sectorial propriu; 

8. înscrierea  la secretariatul tehnic în vederea participării la evaluarea tematică 2017; 

9. identificarea problemelor în implementarea Legii nr.251/2004. 

10. analiza măsurilor suplimentare anticorupţie ce pot fi implementate de Primăria 

comunei Bahna;  

 

    Art.5.- Secretarul comunei Bahna comunică prezenta dispoziţie autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor  interesate şi o face publică prin afişare la sediu şi pe site 

Primărie. 

 

 

                       PRIMAR                                     Avizat  pentru legalitate  

                PRISECARU EMIL                                         SECRETAR, 

                                                                                         CĂPRIOARĂ SOFICA          
 

 

 



 

 


