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Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020
la nivelul
MUNICIPIULUI GHERLA în anul 2019
1. Introducere
Activitatea MUNICIPIULUI GHERLA a vizat, în anul 2019, consolidarea calităţii serviciilor
publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii,
eficacităţii şi supremaţiei interesului public atât la nivelul municipiului Gherla , cât şi la nivelul
aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activităţi realizate
• Prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla nr.855/03.10.2019 s-a adoptat Declaratia de
aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al
Strategiei Nationala Anticoruptie 2016-2020;
• Au fost desemnate persoanele responsabile de impementarea Strategiei Nationale Anticoruptie
2016-2020, la nivelul Primariei Municipiului Gherla, respectiv:
- Dl.Rotar Mihai – secretar general UAT – coordonator al planului de intergritate al SNA
2016-2020.
- D-na. Necula Ileana- director executiv Runos – expert, consilier de etica.
- D-na Legian Ioana-Veronica – responsabil cu iplementarea accesului la informatii si
transaparenta decizionala, publicarea datelor deschise la nivelul Municipiului Gherla.
• Au fost transmise catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Directia
Integritate, Buna Guvernare si Politici Publice, datele de identificare si contact ale persoanelor
desemnate la nivelul institutiei in data de 18.10.2019 , adresa nr.12977/16.10.2019;

-

• In data de 14.11.2019, Primaria Municipiului Gherla a organizat o intalnire de informare si
consultare a personalului Municipiului Gherla – functionari publici si personal contractual – prin
care s-a adus la cunostinta personalului etapele parcurse in procesul de implementare SNA si o
consultare in sensul :
Aprobarii Planulul de intergitate privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie consultare.
validării listei cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție, a oferirii de feed-back
(opinii) în ce privește atribuțiile cele mai vulnerabile la corupție, care sunt efectiv amenințările
(de ex condiționarea eliberării unui aviz a cărui documentație este completă și conform legii, de
primirea unei mite) precum și a măsurilor ce pot fi luate pentru prevenirea și remedierea
vulnerabilităților identificate.
• A fost elaborat şi adoptat planul de integritate al municipiului Gherla . Planul de integritate al
instituţiei noastre a fost aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla nr.
1131/29.11.2019 si transmis MDRAP .

3.

Incidente de integritate și măsuri de remediere
• Nu este cazul

4.

Bune practici

• Publicarea pe site-ul institutiei a Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020 , cu toate
documentele elaborate in vederea impelementarii acesteia la nivelul Municipiului Gherla;
• Publicarea pe site-ul institutiei a proiectelor de hotarare ale Consiliului local, a hotararilor,
precum si transmiterea sedintelor de consiliu in mediul online;
• Publicarea pe site-ul institutiei a declaratilor de avere si de interese ale functionarilor publici;
• Organizarea de dezbateri publice in vederea promovarii unor proiecte de hotarare;
• Organizarea de intalniri publice cu cetatenii.

5.

Dificultăţi întâmpinate
• Nu este cazul

6.

Alte comentarii (dacă e cazul)
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