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Raport privind stadiul implementării Strategiei  Naționale 
Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul 
UAT ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ în anul 2018 

 
1. Introducere 

Activitatea Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, precum şi a instituţiilor subordonate, a 
vizat în anul 2018, consolidarea calităţii serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de 
lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului 
public atât la nivelul primarului oraşului, cât şi la nivelul aparatului de specialitate al 
acestuia, continuându-se implementarea planului de integritate al Primăriei oraşului Târgu-
Neamţ şi al serviciilor subordonate pentru perioada 2016 - 2020, prin luarea de măsuri la nivel 
intern de prevenire a corupţiei, precum şi de informare a personalului cu atribuţii în domeniul 
integrităţii, transparenţei, prevenirii şi combaterii corupţiei în administraţia publică, în 
conformitate cu riscurile şi vulnerabilităţile constatate în evaluarea efectuată anterior 
adoptării acestuia.  

 
2. Activităţi realizate 

- Prin Dispoziția nr.188/28.01.2019 a fost modificat punctul 1 din Anexa 1 la 
Dispoziția nr.1331 /20.12.2016, respectiv, Coordonatorul Planului de Integritate al 
SNA 2016-2020 în persoana Dnei Consilier juridic Sabin Isabela-Secretar oraș Târgu-
Neamț. 

- Împreună cu reprezentanții instituției s-au adoptat 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 
Din planul de Integritate al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele 
măsuri: 

-  Creșterea transparenței privind bugetul local, prin creșterea numărului de 
informații, rapoarte, bugete publicate (apariții în presa scrisă, online, organizarea 
de dezbateri si întâlniri publice, postare pe site-ul instituției) 

- Îmbunătățirea accesului la informații de interes public, perfectarea procedurii 
privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public 

- Identificarea riscurilor și vulnerabilităților instituției, reactualizarea Registrului 
riscurilor  

- Respectarea legislației în materia achizițiilor publice 
- Efectuarea de controale periodice privind executarea lucrărilor de construire pe 

teritoriul UAT oraș Târgu-Neamț în vederea respectării disciplinei în construcții 
- Urmărirea constantă a respectării disciplinei financiare, în vederea efectuării de 

încasări a impozitelor și taxelor locale de către DVIT  
- s-a participat la actiunea de evaluare a opiniei personalului din administrația publică 

locală (aleși locali, funcționari publici, personal contractual) cu privire la drepturile 
și obligațiile pe care le au în exercitarea funcției, în scopul prevenirii faptelor de 
corupție. Mentionam ca aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul unui proiect 



 
 

implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice in 
parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei (AID), cu titlul 
“Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a 
corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61. 

 
 
3. Incidente de integritate și măsuri de remediere 

Nu a fost cazul 

4. Bune practici  
 
- publicarea pe site-ul instituției a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 cu toate 
documentele elaborate în vederea implementării acesteia la nivelul UAT Oraș Târgu-
Neamț  
- publicarea pe site-ul instituţiei a dispoziţiilor privind convocarea Consiliului local, a 
proiectelor de hotărâre, a hotărârilor, procesului verbal al şedintelor de consiliu, 
- publicarea pe site a  declaraţiilor de avere, de interese și de interese personale, a 
rapoartelor de activitate ale aleşilor locali, precum şi transmiterea şedintelor de 
consiliu în mediul on-line; 
- publicarea pe site-ul instituţiei a declaraţiilor de avere şi de interese ale 
funcţionarilor publici; 
- comunicarea către contribuabili a impozitelor şi taxelor locale pe care le datorează; 
- organizarea de dezbateri publice în vederea promovării unor proiecte de hotărâre; 
- organizarea de intâlniri publice cu cetățenii  
 
 
5. Dificultăţi întâmpinate 

Au fost întâmpinate unele dificultăţi în procesul de efectuare a evaluării riscurilor 
şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere, principalele fiind cauzate 
de cumulul de atribuţii şi personal insuficient. 
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