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Raport
privind stadiul implementirii Strategiei Na{ionale Anticorupfie
(SNA) 2016-2020 la nivelul Oragului MIrI$e$ti in anul 2017
Activitatea Oragului Mlrigegti a vizat in anul 2017, consolidarea calitifii serviciilor
publice qi dezvoltarea unor proceduri de lucru in acord cu principiile transparen(ei, legalitlfii,
eficaciti(ii qi suprama{iei interesului public atit Ia nivelul aparatului de specialitate al
Primarului gi a Serviciilor Publice, gi a continuat transpunerea in practicl a tuturor acfiunilor
demarate in anul 2016.
A fost adoptatl qi transmisl Declara{ia de Aderare nr.4315120.03.2017 a Primlriei
oraqului MIriEeqti privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele gi
mecanismul de monitorizare a Strategiei Nafionale Anticorup{ie 2016-2020, precum qi Lista
structurilor subordonate/coordonate sau aflate sub autoritatea Primlriei oraEului MiriEegti.
Pentru o buni realizare a analwilrii riscurilor gi vulnerabilitifilor la corupfie, a fost emisi
Dispozi{ia Primarului oraqului Mir5gegti nr.307124.03,2017 privind aprobarea planului de
integritate, a inventarului misurilor preventive anticorup{ie qi a indicatorilor de evaluare gi
desemnarea Grupului de lucru, pentru implementarea Stategiei Na{ionale Anticorupfie 20162020la nivelul Primlriei oraqului MIrIEegti.
A fost postati Declarafia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele qi
mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020 qi Dispozi{ia Primarului oraqului Mirlqeqti
nr.307124.03.2017 pe site-ul Primiriei oragului MIrlgegti - la sec{iunea INFO-SNA 2016-2020.
Au fost znalwate principalele atribufii conform structurii organtzatorice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului oragului MIrIgegti si a Serviciilor Publice in acord cu
numirul estimat de beneficiari gi cu bugetul alocat in anul 2017 qi au fost stabilite atribufiile
vulnerabile din perspectiva competen{ei exclusive, puterii de a lua decizii precum gi a
rdspunderii qi transparenfei.
Au fost purtate discufii privind aprobarea planul de integritate precum qi de adoptare a
declarafiei de aderare, cu funcfionarii publici gi angaja{ii contractuali, gi pentru o mai bunl
popularizare aceste documente au fost postate pe site-ul Primlriei oraqului Miriqegti.

La nivelul institufiei noastre a fost implementat controlul managerial intern, prin

intermediul activitl{ii de audit realizatd de auditorul intern.
S-a intocmit par{ial registrul de riscuri gi s-a procedat la actualizarea semestriall a
registrului de riscuri.
A fost completat in cadrul institu{iei chestionarul privind indicatorii de evaluare aferenfi
inventarului misurilor de transparen{i institufionall Ei de prevenire a corupfiei Anexa 3 la
SNA 2016-2020 la nivelul Primiriei oragului MIrIgeEti pentru anul2017.
Nu s-au inregistrat situafii de conflicte de interese gi incompatibilitlfi, func{ionarii publici qi
angajafii contractuali consider6nd interesul public mai presus de orice interes in indeplinirea
atribufiilor de serviciu, reprezentafii Primlriei ora;ului MirIqeEti asigurffnd pe parcursul
intregului an 2017 accesul neingridit la informafiile de interes public qi la transparenfa
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