ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei Anticorupție a Primăriei Comunei Șaru Dornei pentru perioada 2016-2020 și a
unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 și a Planului de Integritate al comunei Șaru
Dornei și al unităților subordonate/coordonate
Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de către domnul primar Iordache Ioan-Cătălin, înregistrată sub nr. 80
din 06.01.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 991 din 16.02.2017;
- Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr. 1294
din 24.02.2017;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada
2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și
a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a
indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 20152020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a M.D.R.A.P. 2015-2020;
- Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației
publice 2014-2020;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. b) și ale art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001 R,
privind administrația publică locală;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 și al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Strategia Anticorupție a Primăriei comunei Șaru Dornei, pentru perioada 2016-2020,
conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Planul de integritate al comunei Șaru Dornei, pentru perioada 2016-2020, conform
Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se adoptă Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și
mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a comunei Șaru Dornei, conform
Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul comunei Şaru Dornei prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,
Contrasemnează,
Dragoș-Ion RUSU
Secretar,
Ştefan Negrea

Şaru Dornei, 28 februarie 2017.
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