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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Anticorupție a
Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate pentru perioada
2016-2020 și a Planului de Integritate al Municipiului Roman și al unităților
subordonate/coordonate
Examinând expunerea de motive a Primarului Municipiului Roman în calitate de inițiator
al proiectului de hotărâre, înregistrată cu numărul 20273 din 8.11.216 şi proiectul de hotărâre
anexat;
Ținând cont de faptul că Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților
subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 are drept bază Hotărârea Guvernului nr.
583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA), a Inventarului măsurilor
preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune
pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, răspunde și cerințelor Ordinului
MDRAP nr. 728 /2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 2015-2020
și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 20152020 și H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei
publice 2014 – 2020, Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare, Legi nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată, Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 52/2003 republicată,privind transparenţa decizională în administraţia publică
și Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităților publice,cu modificările și completările ulterioare și vizează prevenirea corupției pe
cele trei direcții de acțiune: prevenire, educație, combatere;
Luând în considerare faptul că prezenta strategie anticorupție a fost elaborată cu scopul de
a promova etica şi integritatea la nivelul
Municipiului Roman și a unităților
subordonate/coordonate; de a consolida capacitatea administraţiei publice locale pentru
asigurarea calității şi accesului la serviciile publice pentru realizarea interesului public; de a
continua măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de
fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate;
Apreciez că sunt îndeplinite condițiile de fond, formă, necesitate şi oportunitate motiv
pentru care propun spre consultare, dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea Strategiei Anticorupție a Municipiului Roman și al unităților subordonate/coordonate
pentru perioada 2016-2020 și a Planului de Integritate al Municipiului Roman și a unităților
subordonate/coordonate.
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