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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
   

Nr. 251 din 22.12.2016 
 

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 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 21509 din 05.12.2016 iniţiată de 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 21510 din 05.12.2016 întocmit de Serviciul Monitorizare, 

Control și Marketing Instituțional; 

          Văzând avizul favorabil nr. 64 din 22.12.2016 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 250 din  

22.12.2016 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 22701 din 

22.12.2016 dat de Secretarul Municipiului Roman; 

    Având în vedere: H.G. nr. 583/2016  privind aprobarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de 

performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie 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; Ordinul M.D.R.A.P. 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. 2015-2020; H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru 

consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020; 

        În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) 

lit. e) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;  

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a 

unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020, conform  anexei 

nr.1 la prezenta hotărâre; 
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 Art. 2 Se aprobă Planul de Integritate al Municipiului Roman și al 

unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020, conform  anexei 

nr.2 la prezenta hotărâre; 

 

 Art. 3 Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor H.C.L. nr. 

105 din 24.06.2015 privind aprobarea Strategiei Anticorupție a Municipiului 

Roman și a unităților subordonate/coordonate  pentru perioada 2015-2020; 

 

 Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

         George-Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 

 


