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Nr.3480/06.03.2018
RAPORT
privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 20162020 la nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ în anul 2017

1. Introducere
Activitatea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi a instituţiilor
subordonate, a vizat, în anul 2017, 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 Tîrgu 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
dispoziţia
nr.1331/20.12.2016
modificată
prin
dispoziţia
nr.574/10.07.2017 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii
instituţiei pentru implementarea SNA 2016-2020, a persoanei de contact la nivel
de expert, a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 20162020 şi a fost aprobată declaraţia de aderare a oraşului Tîrgu Neamţ la SNA
2016-2020. Declaraţia de aderare a fost transmisă MDRAP în data de
16.12.2016.
 Au fost analizate principalele atribuţii ale Unității administrativ teritoriale
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ în acord cu numărul estimat de beneficiari şi cu
bugetul alocat şi au fost stabilite atribuţiile cele mai vulnerabile din perspectiva
competenţei exclusive (situaţiei de monopol), puterii de a lua decizii (puterii
discreţionare) şi răspunderii/transparenţei. Pentru atribuţiile cele mai vulnerabile
au fost stabilite ameninţările şi măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de
riscuri şi vulnerabilităţi.
 A fost elaborat şi adoptat planul de integritate al Primăriei oraşului Tîrgu
Neamţ. Planul de integritate al instituţiei noastre a fost transmis MDRAP în data
de 31.01.2017.
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 A fost adoptată Dispoziţia nr.66/27.01.2017 privind aprobarea Planul de
Integritate al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ şi al serviciilor subordonate, pentru
perioada 2016 - 2020.
 A fost adoptată Dispoziţia nr.817/11.09.2017 privind constituirea Comisiei de
evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor
acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei la nivelul Primăriei
oraşului Tîrgu Neamţ..
 Din planul de integritate al institiţiei noaste au fost îndeplinite următoarele
măsuri:
– Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale;
– Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice.
3. Incidente de integritate și măsuri de remediere
Nu a fost cazul.
4. Bune practici
- publicarea pe site-ul instituţiei a dispoziţiilor privind convocarea Consiliului local,
a proiectelor de hotărâre, a hotărârilor, procesului verbal al şedintelor de consiliu, a
declaraţiilor de avere şi interese a consilierilor locali, 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 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;
- nominalizarea, prin Dispozitie, a Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului
sau a funcţiei la nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;
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.
Coordonator
implementare SNA 2016-2020
Secretar oraş,
C.j. Ţuţu Ion

Întocmit,
personă de contact - expert
Inspector superior
Manoliu Cătălin-Ioan

2

