
 

 

 

 Se aprobă, 

PRIMĂRIA COMUNEI HĂRMĂNEȘTI                                                        Primar, 

JUDEȚUL IAȘI Ioan Secrieru 

 

 

Raport privind stadiul implementării Strategiei  Naționale 

Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul 

PRIMĂRIEI COMUNEI HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI  în anul 2019 

 

 

  
Activitatea Primăriei Comunei Hărmănești , județul Iași 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 primarului comunei Hărmănești, județul Iași, cât şi la nivelul 
aparatului de specialitate al acestuia.  
 

 Prin dispoziţia nr. 186/24.03.2017 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul 
conducerii instituţiei pentru implementarea SNA 2016-2020 şi a unei persoane de 
contact la nivel de funcție de execuție/ a fost desemnat un grup de lucru pentru 
implementarea SNA 2016-2020, precum şi aprobată declaraţia de aderare a 
comunei Hărmănești, județul Iași la SNA 2016-2020. Declaraţia de aderare a fost 
transmisă MLPDA în data de 30.03.2017 sub nr.46249. 

  A fost elaborat şi adoptat planul de integritate al comunei Hărmănești, județul 
Iași. Planul de integritate al instituţiei noastre a fost transmis MDRAP în data de 
25.04.2017 sub nr. 54817. 

  A fost adoptată Dispoziţia nr. 189/31.03.2017 privind aprobarea Planului de 

integritate, la nivelul Primăriei Comunei Hărmănești, județul Iași, pentru 

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020. 

  Din planul de integritate al institiţiei noastre au fost îndeplinite următoarele 
măsuri: 

Referitor la măsura 1.1.2- Intensificarea activităților de implementare a 
sistemelor de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Hărmănești 

 
În planul multianual de audit a fost planificată pentru anul 2019  misiune de 

audit privind auditarea sistemului de prevenire a corupției. S-a întocmit raportul de 
audit cu nr. 3173/03.07.2019 privind implementarea măsurilor de prevenire a 
corupției din strategia anticorupție 2016-2020, la nivelul unității administrativ-
teritoriale. 

 Referitor la măsura 1.2.1 – Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la 
informații de interes public și a celor privind transparența decizională 

           Site-ul primăriei comunei Hărmănești, județul Iași a fost reconfigurat având în 
vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare(HG 
nr. 123/2002). 



  

 

  Pe site-ul instituției s-a creat secțiunea ,, Informații de interes public,, cu 
subsecțiunea ,, Buletin informativ,, în care sunt publicate  rapoartele la Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică locală, iar în 
subsecțiunea ,, proiecte de hotărâri și hotărâri ale Consiliului local,, sunt publicate 
proiectele de hotărâri de consiliul lcal care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația locală, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Incidente de integritate și măsuri de remediere 

În anul 2019 nu s-au înregistrat incidente de integritate la nivelul Primăriei 
Comunei Hărmănești, județul Iași. 

Bune practici  
Materialele informative care se găsesc pe pagina de internet a instituției, în 

secțiunea,, Informații de interes public,, subsecțiunea ,, Buletin informativ,, sunt: 

 Planul de integritate la nivelul Comunei Hărmănești, județul Iași în perioada 

2016-2020, 

 Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 

 

 

Dificultăţi întâmpinate 
Implementarea unor cerințe din planul de integritate se efectuează în anumite 

situații cu dificultate. 

Alte comentarii (dacă e cazul) 

Nu este cazul 

 

Secretar general, Întocmit, 

Daniela Liliana Fasolă Oana Elena Andriescu 

 

 


