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Preocupare redusă pentru integritatea publică în judeţul Dâmboviţa  
 

Târgovişte, 01 octombrie 200
International România au lan
Dâmboviţa”. 
 

Raportul prezintă rezultatel
Dâmboviţa. Monitorizarea la n
Europa (ATE). Experţii ATE 
achiziţiilor publice dar şi stadiu
 

Raportul constată problem
instituţiile publice locale: 
• Persistenţa unor cazuri d

privind situaţia de incom
Târgovişte şi 2 consilieri 
consiliului local nu ne-au 

• Neactualizarea declaraţii
funcţionarilor publici din
actualizate, acestea fiind 
interese ale funcţionarilo
postate pe site-ul instituţie

• Lipsa de transparenţă şi 
special la Primăria Târgov

Raportul mai semnalează 
ignorată iar regulamentele de 
prevederile Legii nr. 571/2004 p
alte unităţi care semnalează încă

 
„Necunoaşterea legii, ignor

instituţiilor publice din judeţul D
ignorate, nu primesc nici un 
programului de Integritate Pu
incompatibilitate semnalate ofic
Acest raport este unul dintre p
organizaţiilor neguvernamental
Civilă 2004/016-772.01.02  
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- Comunicat de presă - 
7 - Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia, Transparency 
sat raportul „Situaţia integrităţii în instituţiile publice din judeţul 

e monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din Judeţul 
ivelul judeţului Dâmboviţa a fost coordonată de Asociaţia Târgovişte spre 
au monitorizat integritatea personalului din instituţiile locale, integritatea 

l implementării legii privind avertizorii de integritate. 

e la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din 

e incompatibilităţi. Centrul de Resurse Juridice a trimis sesizări oficiale 
patibilitate în care se află 6 funcţionari publici din cadrul Primăriei 

locali din cadrul Consiliului local Târgovişte. Nici primarul şi nici secretarul 
informat cu privire la stadiul rezolvării acestor sesizări. 
lor de avere şi de interese: s-a constatat că declaraţiile de avere ale 
 cadrul Instituţiei prefectului şi din cadrul Consiliului Judeţean nu sunt 
întocmite în principal la nivelul anului 2005, respectiv 2006; declaraţiile de 
r publici şi ale înalţilor funţionari publici din Instituţia prefectului nu sunt 
i. 
încălcarea prevederilor legii accesului la informaţiile de interes public (în 
işte). 

că legea privind protecţia avertizorilor de integritate este necunoscută şi 
ordine interioară al instituţiilor publice locale nu au fost puse în acord cu 
rivind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 
lcări ale legii. 

anţa, lipsa de transparenţă şi de comunicare sunt principale probleme ale 
âmboviţa. Chiar şi sesizările oficiale privind cazuri de incompatibilitate sunt 
răspuns şi nici o rezolvare.” – a declarat Radu Nicolae, coordonatorul 

blică al Centrului de Resurse Juridice, referindu-se la cele 8 situaţii de 
ial. 
rodusele proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a 
e locale”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societate 

e vă rugăm contactaţi: 

al, ATE, mobil: 0744680464, e-mail: andra.dojana@yahoo.com  

gram Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil: 
.ro
matii referitoare la proiectul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro

  

opeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 
le Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere 

0 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
enţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
opeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările 
 de dincolo de graniţele ei. 
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