
 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  

Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 1 

  

 

 

 

 

Suport de curs  

etică și integritate în administrația publică locală 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.poca.ro/


 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  

Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 2 

 

 

Suportul de curs a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 
management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, 
Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 
2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Obiectiv specific: 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților 
și instituțiilor publice, implementat de către Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu 
Fundația Centrul de Resurse Juridice. 

Valoarea totală a proiectului: 396.814,86 lei, 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei 

Durata proiectului este de 15 luni, în perioada 17 iulie 2018 – 16 octombrie 2019. 

Suportul de curs a fost elaborat de către Fundația Centrul de Resurse Juridice în cadrul 
activității de proiect 5.2. Formare Etica si integritate în administrația publică locală 

Data: septembrie 2019 

Suportul de curs a fost elaborat cu respectarea principiilor egalității de șanse și 
dezvoltării durabile. Limbajul este unul neutru. 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României. 

 

Material distribuit gratuit 
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1. Introducere 

 

Aleșii locali au un rol important în asigurarea integrității și combaterea corupției fiind un 
exemplu în comunitatea în care trăiesc și pe care o reprezintă în cadrul autorităților 
publice. În primul rând aleșii locali trebuie să cunoască principiile și cadrul legal aplicabil 
în materie de integritate, să îl înțeleagă, internalizeze la nivel de valori și atitudini astfel 
încât exemplele pozitive să se regăsească la nivel de comportament.  

Asigurarea integrității reprezintă o obligație asumată de România în cadrul convențiilor 
și tratatelor internaționale. Corupția reprezintă un fenomen grav ce pune în pericol 
stabilitatea și securitatea societății, subminează valorile moralității și ale democrației, 
periclitează dezvoltarea economică, socială și politică. Ca stat membru al Uniunii 
Europene, Romania trebuie să respecte legislația comunitară, în acord cu principiile și 
valorile fondatoare ale Uniunii Europene. 

Cadrul legal se află într-o continuă schimbare și îmbunătățire de aceea alesul local activ 
trebuie să caute informații și să fie informat constant cu privire la aceste schimbări. De 
curând a intrat în vigoare Codul administrativ, un act normativ complex care necesită 
aprofundare și stabilitate. Din păcate modul de adoptare a acestui act și textul său a 
generat controverse, o excepție de neconstituționalitate privind Codul Administrativ fiind 
pe rolul Curții Constituționale a Românei. 

În scopul asigurării integrității în exercitarea demnităților publice, există legislație de 
prevenire a corupției (precum legislația privind declarațiile de avere și de interese, 
legislația privind conflictele de interese și incompatibilitățile, legislația privind 
declararea cadourilor, Codul penal, Legea nr. 78/2000 etc), precum și autorități de 
aplicare a legii (precum Agenția Națională de Integritate, Curtea de Conturi, Direcția 
Națională Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție). 

Suport de curs are rolul de a informa aleșii locali cu privire la prevederile legale aplicabile 
astfel încât aceștia să prevină situațiile problematice și să ia deciziile corecte. Pentru 
acest suport de curs au fost folosite spețe din practica Agenției Naționale de Integritate 
și jurisprudența instanțelor de judecată.  

Dorim ca acest suport de curs să fie un ghid pentru dumneavoastră în activitatea curentă. 
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2. Norme de conduită ale aleșilor locali 

 

Normele de conduită pentru aleșii locali se regăsesc în OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
(anterior aceste norme erau reglementate prin Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali 
și Legea nr. 215/2001) 

Art. 209 din OUG 57/2019: Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior 

(1) Pe perioada exercitării mandatului de primar, viceprimar, președinte al consiliului județean 
sau vicepreședinte al consiliului județean se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul 
de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice, ori în cadrul regiilor 
autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ-
teritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege (respectiv cadrele didactice, cercetătorii 
științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în domeniul creației literar-
artistice). 

Art. 220 din OUG 57/2019: Respectarea legii 

(1) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile tarii, precum și să se supună regulilor 
de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii 
injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

(2) Consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și 
funcționare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, după caz. 

Art. 221 din OUG 57/2019: Participarea la lucrările consiliului local sau ale consiliului 
județean și ale comisiilor de specialitate 

Consilierii locali și consilierii județeni, președinții consiliilor județene și vicepreședinții consiliilor 
județene, precum și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local, respectiv ale 
consiliului județean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor 
prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare. 

Art. 222 din OUG 57/2019: Buna-credință și fidelitatea 

Consilierii locali și consilierii județeni, aflați în serviciul colectivității locale, precum și primarii 
și președinții consiliilor județene, după caz, în calitatea lor de reprezentanți legali ai 
unităților/subunităților administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata 
mandatului, la exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale din care fac 
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parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de 
colectivitatea care i-a ales. 

Art. 223 din OUG 57/2019: Probitatea și discreția profesională 

Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională. 

Art. 224 din OUG 57/2019: Cinstea și corectitudinea 

(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; 
este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte 
avantaje. 

(2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități 
de interes personal. 

Art. 225 din OUG 57/2019: Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali 

(1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o 
dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local, 
respectiv în consiliul județean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii. 

(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv 
vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care 
este făcut public prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3) Fiecare primar prezintă anual, în fața autorității deliberative, un raport privind starea 
economică, socială și de mediu a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Fiecare 
președinte al consiliului județean prezintă anual în fața autorității deliberative un raport privind 
modul de îndeplinire a atribuțiilor sale. 

(4) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite 
prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității 
deliberative o informare privind deplasările efectuate. 

Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării. 

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării. 

Art. 226 din OUG 57/2019: Transparența activității 

(1) Primarul, respectiv președintele consiliului județean este obligat ca, prin intermediul 
secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al aparatului de 
specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, respectiv consilierilor județeni, la cererea 
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acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii 
mandatului în condițiile legii. 

(2) Consilierii locali, respectiv consilierii județeni pot adresa întrebări și interpelări primarului, 
viceprimarului, respectiv președintelui consiliului județean, vicepreședinților consiliului 
județean, după caz. 

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat 
sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local, respectiv a consiliului 
județean. 

(4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la 
următoarea ședință a consiliului local, respectiv a consiliului județean. 

 

• Drepturi ale aleșilor locali 

 

Art. 207 din OUG 57/2019: Protecția aleșilor locali 

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și 
gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este 
garantată. 

(2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului. 

Art. 217 din OUG 57/2019: Formarea profesională 

(1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională. 

(2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare 
profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, 
cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii. 

(3) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare 
pentru programele de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de Institutul 
National de Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în decursul 
mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa ori 
în interesul autorității sau instituției publice. 

Art. 218 din OUG 57/2019: Accesul la informații 
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(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. 

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și 
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, 
potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes 
local. 

 

 

Exerciții etică și integritate pentru aleșii locali 
 

Exercițiu aleși locali (grupa 1) 

Care credeți că este rolul dvs. în asigurarea integrității în comunitatea dvs., în relație cu 
alegătorii și cu mandatul primit? Cum v-ați exercitat acest rol și ce puteți face în plus în 
viitor?  

 

Exercițiu aleși locali (grupa 2) 

Care credeți că sunt modalitățile prin care pot fi soluționate următoarele probleme de 
integritate percepute de cetățeni: inițiativă legislativă redusă a consilierilor locali; lipsa, 
elaborarea superficială și nepublicarea sau publicarea parțială a rapoartelor de activitate ale 
consilierilor locali; opacitatea activității comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 
ineficiența deplasărilor în străinătate a consilierilor locali în cadrul unor delegații oficiale în interes 
de serviciu? 
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3. Obligațiile aleșilor locali în materie de combatere a corupției 

 

Aleșii locali sunt obligați să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, 
atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de 
conduită profesională, și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale 
cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru 
dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, 
după caz, organul de constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date 
din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea 
penală, potrivit legii nr. 78/2000. Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul 
efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a 
corpurilor delicte și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală (art. 
23 din Legea nr. 78/2000). Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor de mai sus constituie 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă fapta nu constituie o 
infracțiune mai gravă. 

Persoanele care cunosc operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri sau alte activități privind 
sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracțiuni de corupție sau 
asimilate acestora ori din infracțiuni ce au legătură cu acestea, au obligația să sesizeze organele 
de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvârșirii infracțiunii ori organele de 
control, abilitate de lege (art. 24 din Legea nr. 78/2000). Neîndeplinirea cu rea-credință a 
obligațiilor de mai sus constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, 
dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. 

 

Infracțiunile de corupție 

Art. 289 Cod penal: Luarea de mită 

Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori 
primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, 
în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră 
în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, 
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se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. 

Atenție! Infracțiunea de luare de mită se consumă în momentul în care se pretinde folosul și nu 
în acela în care este primit, fiind suficientă simpla pretindere a folosului, predarea banilor putând 
să aibă loc ulterior sau putând chiar să nu se realizeze; luarea de mită consumându-se în 
momentul pretinderii banilor, orice activitate ulterioară acestui moment nu are nicio influență 
asupra acestei infracțiuni1. 

Art. 290 Cod penal: Darea de mită 

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, 
se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Darea de mită nu constituie infracțiune 
atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. 

Atenție! Infracțiunea de dare de mită poate fi săvârșită în modalitatea oferirii de bani 
sau de alte foloase necuvenite unui funcționar, în scopul ca acesta să îndeplinească, să 
nu îndeplinească ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de 
serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri. Pentru existența 
infracțiunii de dare de mită în această modalitate nu este necesar ca oferirea de bani sau 
de alte foloase necuvenite să fi fost urmată de acceptare sau de executare, fiind suficient 
faptul oferirii de bani ori de alte foloase. De asemenea, nu este necesar ca scopul urmărit 
- îndeplinirea, neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii de către funcționar a unui act 
privitor la îndatoririle sale de serviciu sau săvârșirea unui act contrar acestor îndatoriri - 
să fi fost realizat. 

Art. 291 Cod penal: Traficul de influență 

Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau 
indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență 
sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl 
va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie 

                                                           
1 Consiliul Superior al Magistraturii, Mapă de hotărâri infracțiuni privind corupția și criminalitatea economico–
financiară 
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îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act 
contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Art. 292 Cod penal: Cumpărarea de influență 

 

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, 
direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență 
asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu 
îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle 
sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu 
închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Făptuitorul nu se 
pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat 
cu privire la aceasta. 
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4. Conflictele de interese  

 

Conflictul de interese este definit la nivel general în Legea nr. 161/2003, art. 70, ca fiind situația 
în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de 
natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi 
revin potrivit Constituției și altor acte normative. 

Conform art. 71 din Legea nr. 161/2003, principiile care stau la baza prevenirii conflictului de 
interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, 
integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public. 

Art. 228 din OUG 57/2019: Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii 
locali 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea 
nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea 
sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea 
la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau 
pentru: 

a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligații; 
c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau 

de la care obține venituri; 
d) o altă autoritate din care face parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
f) asociație sau fundație din care face parte. 

 

(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile 
prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a 
consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care 
se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. 
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(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul 
pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat 
interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările și completările ulterioare. 

(5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind 
conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea 
indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

 

4.1 Conflictul de interese pentru primar și viceprimar 
 

Articole de lege aplicabile: art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 228 din Codul 
Administrativ 

Primarul și viceprimarul sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act 
juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru 
sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. 

Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea 
obligațiilor privind conflictul de interese sunt lovite de nulitate absolută. 

Art. 188 in Codul Administrativ: Alegerea și eliberarea din funcție a vicepreședinților 
consiliului județean 

(5) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a 
vicepreședintelui consiliului județean participă și votează consilierul județean care candidează 
la funcția de vicepreședinte al consiliului județean, respectiv vicepreședintele consiliului 
județean a cărui eliberare din funcție se propune. 

Exemple de situații de conflict de interese ale primarilor, constatate de Agenția Națională de 
Integritate: 

• Primarul a întocmit și a semnat proiectele de hotărâre, expunerile de motive și 
caietele de sarcini care au stat la baza adoptării unor hotărâri ale Consiliului Local, 
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în urma cărora, primarul a încheiat cu Consiliul Local contracte de concesiune 
având ca obiect bunuri aparținând proprietății private a unității administrativ 
teritoriale. 

• Primarul a încheiat acte juridice prin s-au închiriat pășunile aparținând domeniului 
public și privat al unității administrativ teritoriale de către societățile în cadrul 
cărora fiul său și soția acestuia dețineau funcții și/sau calități.  

• Primarul a semnat patru contracte de închiriere și patru acte adiționale privind 
închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al unității 
administrativ teritoriale, încheiate între unitatea administrativ teritorială și tatăl, 
respectiv fratele primarului. Primarul a avut, astfel, un interes personal în 
semnarea acestor acte. 

• Primarul, în exercitarea funcției, a avizat și a semnat documente pentru o 
asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru și funcția de vicepreședinte 
și de la care a obținut venituri. 

• Primarul a emis Dispoziția prin care fiul acestuia a fost numit în funcția publică de 
consilier, grad debutant, în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

• În exercitarea funcției de primar, a semnat Dispoziția privind constituirea Comisiei 
de concurs pentru ocuparea posturilor de referent debutant și muncitori 
necalificați în cadrul aparatului propriu al primarului, ca personal contractual. 
Ulterior, primarul a semnat Dispoziția privind încadrarea fiului său, pe postul de 
referent debutant în cadrul aparatului propriu al primarului și Fișa postului 
referent debutant cu atribuții de Șef serviciu situații de urgență. De asemenea, 
primarul a semnat Contractul individual de muncă încheiat între unitatea 
administrativ teritorială și fiul său. 

• În exercitarea demnității publice, primarul a semnat un Referat privind solicitarea 
emiterii unei hotărâri prin care să se aprobe organigrama, lista funcțiilor publice 
și a statului de funcții al Aparatului Propriu, precum și Dispoziția privind numirea 
în funcția publică și Dispoziția privind avansarea în treaptă pentru fiica sa. 

• Primarul a participat la deliberări și a luat cuvântul în ședința Consiliului Local, 
având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de 
acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului 
local de către o societate comercială în cadrul căreia acesta deținea calitatea de 
asociat unic, fiind adoptată și o Hotărâre în acest sens. 

• Primarul a emis o dispoziție privind numirea soției sale în funcția de manager de 
proiect în cadrul unui proiect implementat de unitatea administrativ teritorială, 
care a produs un folos material pentru soția sa (în baza acestei dispoziții, soția 
persoanei evaluate a încasat venituri în sumă de 15.859 lei). 
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• Primarul a semnat un contract de comodat cu Asociația „Antreprenoriat social 
pentru persoane vulnerabile”, în cadrul căreia fiul acestuia avea calitatea de 
membru fondator și ulterior și pe cea de angajat. Totodată, primarul a semnat un 
contract de comodat cu Asociația „Pâine pentru persoane vulnerabile”, în cadrul 
căreia fiul acestuia avea calitatea de membru fondator. 

 

4.2 Conflictul de interese privind consilierii locali 
 

Art. 152 din Codul Administrativ: Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului 

(6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a 
viceprimarului participă și votează consilierul local care candidează la funcția de viceprimar, 
respectiv viceprimarul în funcție a cărui schimbare se propune. 

 

Exemple de situații de conflict de interese ale consilierilor locali, constatate de Agenția 
Națională de Integritate: 

• Consilierul local a participat la deliberarea și adoptarea a 18 hotărâri ale 
Consiliului local pentru S.C. Eco Sid S.R.L., societate comercială în cadrul căreia 
consilierul local a deținut funcția de Șef Birou Serviciul Administrativ și de la care 
a obținut venituri. 

• Consilierul local a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului 
Local prin care a fost aprobată constituirea unei căi de acces pentru S.C. Padores 
SRL, societate al cărei asociat unic și administrator este. 

• Consilierul local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local 
privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului privat 
al unității administrativ teritoriale, către Fundația „Memoria unei Deportări – 
Fundata 18-19 Iunie 1951”, în cadrul căreia consilierul local este membru fondator 
și membru în Consiliul de Administrație. 

• Consilierul local a participat la deliberări și a votat în mod favorabil pentru 
adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind asocierea cu Asociația Sportivă 
"Voința" Răsmirești și darea spre administrare sub formă de comodat a terenului 
de fotbal din proprietatea Consiliului Local. Consilierul local era președinte al 
asociației. 
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• Consilierul local a participat la ședința Consiliului Local și a votat Hotărârea privind 
aprobarea închirierii unei suprafețe de 467 ha pășune din proprietatea privată a 
unității administrativ teritoriale, Asociației Crescătorilor de Animale, asociație în 
cadrul căreia consilierul local este membru. Ulterior, în baza unui contract de 
închiriere pășune încheiat în baza acestei Hotărâri, consilierul local a beneficiat 
de suprafața de 4,81 ha pășune pentru pășunatul animalelor pe care le deține. 

• În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a votat adoptarea Hotărârii 
Consiliului Local privind alegerea viceprimarului unității administrativ-teritoriale, 
potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcția de viceprimar. 
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5. Regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor 
publice 

 

Incompatibilitățile pentru aleșii locali sunt definite în Legea nr. 161/2003 și Codul Administrativ. 

Art. 227 din OUG 57/2019: Regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali 

(1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de primar și viceprimar, primar general și 
viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean, 
consilier local și consilier județean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru 
persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale prezentului cod. 

(3) Prin activități în domeniul didactic pe care primarul și viceprimarul, primarul general și 
viceprimarul municipiului București, președintele și vicepreședintele consiliului județean le pot 
desfășura, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței 
în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 
462 alin. (2). 

Art. 462 din OUG 57/2019, alin. 2 

Activitățile în domeniul didactic pe care aleșii locali le pot desfășura, în condițiile legislației 
speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice 
și a funcțiilor publice, sunt activitățile desfășurate de aleșii locali care ocupă funcții didactice în 
instituțiile de învățământ de stat sau private autorizate/acreditate în condițiile legii ori care au 
calitatea de formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare 
profesională a adulților organizate în condițiile actelor normative din domeniul formării 
profesionale, ori care au calitatea de specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în 
comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul programelor de formare profesională a adulților, 
organizate în condițiile actelor normative din domeniul formării profesionale a adulților. 

Art. 91 din Legea nr. 161/2003 (Legea 59/2019) 
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(11) Starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului în care 
alesul local a exercitat o funcție sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care 
a încetat funcția sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate. 

5.1 Regimul incompatibilităților pentru primar și viceprimar 
 

Articole de lege aplicabile: art. 87 din Legea nr. 161/2003 

Funcția de primar și viceprimar este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau 
calități: 

• funcția de prefect sau subprefect; 
• calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, 

indiferent de durata acestuia; 
• funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, 

administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție 
de conducere ori de execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv băncile 
sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile 
autonome de interes național, la companiile și societățile naționale, precum și la 
instituțiile publice, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a 
acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație 
ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor 
publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor 
reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-
teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deține 
participație; 

• funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau 
asociaților la o societate comercială; 

• calitatea de comerciant persoană fizică; 
• calitatea de membru al unui grup de interes economic; 
• calitatea de deputat sau senator; 
• funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcție 

asimilată acestora; 
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• orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu 
excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații 
sau alte organizații neguvernamentale. 

 

Primarul și viceprimarul nu pot deține, pe durata exercitării mandatului, funcția de consilier 
județean. Primarul și viceprimarul pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al 
cercetării științifice și al creației literar artistice. 

Primarul sau viceprimarul poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în 
funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea 
în această funcție.  

Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în 
caz de incompatibilitate. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, 
prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul va avea la 
bază un referat semnat de secretarul unității administrativ teritoriale, precum și actele din care 
rezultă motivul legal de încetare a mandatului. 

Art. 160 din OUG 57/2019: Încetarea de drept a mandatului primarului 

(1) Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri: 

b) constatarea și sancționarea, în condițiile legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 
demnităților publice, a unei stări de incompatibilitate; 

 

Exemple de situații de incompatibilitate ale primarilor și viceprimarilor, constatate de Agenția 
Națională de Integritate: 

• În perioada 19 iunie 2012 – 22 ianuarie 2015, a deținut și a exercitat simultan 
funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel 
dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Lege. 

• În perioada 06 aprilie 2009 – 26 iunie 2012, a deținut simultan funcția de 
viceprimar și calitatea de agent de asigurare, încălcând astfel dispozițiile 
articolului 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu data de 22 iunie 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de 
viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Clearland S.R.L., iar începând cu 
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data de 27 august 2012, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și 
calitatea de titular întreprindere individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 
87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu data de 25 iunie 2012, viceprimarul desfășoară activități remunerate 
în calitate de asistent în brokeraj în cadrul SC Maxygo Broker De Asigurare SRL. 

• în perioada exercitării funcției de viceprimar a desfășurat activități remunerate 
în baza Contractului individual de muncă încheiat cu S.C. Antonio & Diana S.R.L., 
realizând venituri în perioada 29 aprilie 2015 – 03 iunie 2015. 

• În mandatul 2012 - 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar al comunei 
Doljeşti, Județul Neamț și calitatea de administrator al S.C. Puy Invest S.R.L., 
încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada exercitării mandatului de viceprimar (2012 – 2016), respectiv în 
perioada 25 octombrie 2012 – 05 noiembrie 2013 a fost mandatat prin procură 
specială să reprezinte S.C. Vicor Real Textil S.R.L. în raporturi administrative, 
judiciare și patrimoniale cu terțe persoane fizice sau juridice din țară și 
străinătate. În baza procurii speciale a exercitat funcția de administrator și au fost 
emise facturi în sumă totală de 49.383 lei. 

 

5.2 Regimul incompatibilităților pentru consilierii locali 
 

Articole de lege aplicabile: art. 88-90 din Legea nr. 161/2003 

Funcția de consilier local este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: 

• funcția de primar; 
• funcția de prefect sau subprefect; 
• calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în 

aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului 
județean ori al prefecturii din județul respectiv (Instituția Prefectului Municipiului 
București). Conform art. 132 din Legea 215/2001, denumirea aparat propriu de 
specialitate se înlocuiește, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al 
consiliului local se înlocuiește, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, 
cu denumirea aparat de specialitate al primarului. 

• funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, 
asociat, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la regiile 

http://www.poca.ro/


 
 

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL  
„Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”,  

Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407 
 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 
 www.poca.ro 21 

autonome și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, de interes județean ori înființate sau aflate 
sub autoritatea consiliului județean sau la regiile autonome și societățile 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea 
administrativ teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea 
generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de 
administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale 
și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau 
a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ 
teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține 
participație, în cazul consilierului local; 

• funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau 
asociaților la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială 
de interes național care își are sediul sau care deține filiale în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă; 

• funcția de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediul ori 
care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

• calitatea de deputat sau senator; 
• funcția de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat și funcțiile asimilate 

acestora; 
O persoană nu poate exercita în același timp un mandat de consilier local și un mandat de consilier 
județean. 

Calitatea de ales local este incompatibilă și cu calitatea de acționar semnificativ la o societate 
comercială înființată de consiliul local. Incompatibilitatea există și în situația în care soțul sau 
rudele de gradul I ale alesului local dețin calitatea de acționar semnificativ o societate comercială 
înființată de consiliul local. Prin acționar semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi 
aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă 
cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

Conform art. 90 din Legea nr. 161/2003, consilierii locali care au funcția de președinte, 
vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de 
administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat 
la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei 
unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de 
executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile 
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administrației publice locale din care fac parte , cu instituțiile sau regiile autonome de interes 
local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local ori cu societățile comerciale 
înființate de consiliul local. Prevederile din acest paragraf se aplică și în cazul în care funcțiile 
sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local. 
Încălcarea acestor dispoziții legale atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data 
încheierii contractelor. 

Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage 
starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție.  

Art. 204 din OUG 57/2019: Încetarea mandatului de consilier local și de consilier județean 

(2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, a unei stări de incompatibilitate; 

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situația în care 
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost 
contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, respectiv consilierul județean, 
după caz, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările și completările ulterioare. 

(8) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local sau de consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier local sau de 
consilier județean se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la 
data înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea 
integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale 
sau de către instanță, după caz. 

Exemple de situații de incompatibilitate ale consilierilor locali, constatate de Agenția Națională 
de Integritate: 

• În perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 și 16 august 2016 – 18 iulie 2017, 
a deținut simultan funcția de consilier local și pe cea de șef centru/director în 
cadrul unei instituții aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău, 
încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003. 
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• În perioada exercitării mandatului de consilier local, Primăria orașului Roznov, 
Județul Neamț a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în 
baza unor facturi) cu S.C. Electroalex  S.R.L., societate comercială al cărei asociat 
și administrator este soția persoanei evaluate, în baza acestor contracte, 
societatea comercială încasând venituri. Astfel, persoana evaluată a încălcat 
dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 
161/2003. 

• În perioada 29 decembrie 2009 – 21 noiembrie 2013, S.C. Valerio Prestal S.R.L., 
societate comercială la care persoana evaluată deține funcția de administrator, a 
emis către Primăria Mărășești facturi fiscale pentru servicii și produse de protocol, 
încălcând astfel dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003. 

• În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea 
comercială Ocolul Silvic Codrii Iancului S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată 
deține funcția de șef ocol și administrator, a încheiat un contract de prestări 
servicii silvice cu Primăria Comunei Halmagiu, în baza căruia societatea a încasat 
suma de 24.288,18 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, 
alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

• În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 –  2020), 
societatea Toma Pest Impex SRL, la care atât persoana evaluată cât și tatăl său 
dețin calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu Primăria 
comunei Dascălu trei contracte comerciale de prestări de servicii. Astfel, persoana 
evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat 
dispozițiile ale 91, alin. (3), teza I din același act normativ. 

• În perioada deținerii mandatului de consilier local (2012 – 2016), S.C. Aliada Grup 
S.R.L, societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de 
asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Școala Gimnazială 
Bălușești (instituție subordonată Consiliului Local al comunei Icușești) un 
contract comercial în valoare de 3.600 lei și achiziții directe (facturi) în valoare 
totală de 8.670,6 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din 
Legea nr. 161/2003. 

• Începând cu data de 27 iunie 2012, deține simultan funcția de consilier local ales 
și pe cea de șef serviciu SVSU al comunei Nănești, județul Vrancea - angajat cu 
contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local al comunei 
Nănești, județul Vrancea, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din 
Legea nr. 161/2003. 
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5.3 Completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese 
 

Declarațiile de avere și declarațiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 și 2 din 
Legea nr. 176/2010. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun la persoanele 
responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și 
declarațiile de interese. din cadrul. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în 
termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție ori de la data începerii activității. 
Persoanele au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de 
interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. În termen de cel mult 30 de zile de la data 
încheierii mandatului sau a încetării activității, persoanele au obligația să depună noi declarații 
de avere și declarații de interese. Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere 
sau declarații de interese care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în 
declarații și se pedepsește potrivit Codului penal. 

Nedepunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de lege, 
precum și nedeclararea, în declarația întocmită potrivit anexei nr. 1 din Legea nr. 176/2010, a 
cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenția poate declanșa din 
oficiu procedura de evaluare. 

 

5.4. Sesizarea și evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților 
 

ANI asigură integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției 
instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor 
și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a 
incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele care au 
obligația declarării averii și a intereselor, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților 
publice. 

Activitatea de evaluare a declarației de avere, a datelor și a informațiilor privind averea 
existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării 
funcțiilor ori demnităților publice, precum și cea de evaluare a conflictelor de interese și a 
incompatibilităților se efectuează atât pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, 
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cât și în decursul a 3 ani după încetarea acestora, exclusiv pentru perioada exercitării funcțiilor 
sau demnităților publice. 

Modalități de sesizare a ANI 

ANI îndeplinește activitatea de evaluare din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau 
juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
233/2002. 

5.5. Evaluarea conflictelor de interese și a incompatibilităților 
 

Până la informarea persoanei care face obiectul evaluării și invitarea acesteia pentru a prezenta 
un punct de vedere, inspectorul de integritate desfășoară proceduri administrative, prin 
raportare exclusivă la informații publice; 

Dacă, în urma evaluării declarației de interese, precum și a altor date și informații, inspectorul 
de integritate identifică elemente în sensul existenței unui conflict de interese sau a unei 
incompatibilități, informează despre aceasta persoana în cauză și are obligația de a o invita 
pentru a prezenta un punct de vedere, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris; 
Informarea și invitarea se vor face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
În lipsa confirmării de primire, inspectorul de integritate poate întocmi raportul de evaluare după 
îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare. 

Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat și 
are dreptul de a prezenta orice date ori informații pe care le consideră necesare. 

După informarea persoanei care face obiectul evaluării și invitarea acesteia pentru a prezenta un 
punct de vedere, inspectorul de integritate poate solicită persoanelor fizice sau juridice și date 
ori informații care nu sunt publice. 

Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informațiilor care nu sunt 
publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea activității de evaluare, fără ca 
persoana să fie invitată și informată, sunt lovite de nulitate absolută. 

Pe parcursul desfășurării evaluării, inspectorul de integritate poate solicita tuturor instituțiilor și 
autorităților publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor 
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fizice, documentele și informațiile necesare desfășurării activității de evaluare, cu obligația 
păstrării confidențialității. 

Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa 
acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de 
către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că 
sunt elemente în sensul existenței unui conflict de interese sau a unei incompatibilități, 
întocmește un raport de evaluare. 

Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut 
obiectul activității de evaluare și, după caz, organelor de urmărire penală și celor disciplinare. 

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de 
interese sau a incompatibilității în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de 
contencios administrativ. 

Dacă raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut de 
lege la instanța de contencios administrativ, ANI sesizează, în termen de 6 luni, organele 
competente pentru declanșarea procedurii disciplinare, precum și, dacă este cazul, instanța de 
contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea 
prevederilor legale privind conflictul de interese. 

Dacă raportul de evaluare a incompatibilității nu a fost contestat în termenul prevăzut de lege la 
instanța de contencios administrativ, ANI sesizează în termen de 15 zile organele competente 
pentru declanșarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, Agenția sesizează în termen de 6 luni 
instanța de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite 
cu încălcarea prevederilor legale privind incompatibilitățile. 

Dacă în urma evaluării declarației de interese, precum și a altor date și informații, inspectorul 
de integritate constată inexistența unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, 
întocmește un raport în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul evaluării 

 

5.6  Sancțiuni aplicabile în caz de conflicte de interese și incompatibilități 
 

Atenție! Conflictul de interese consumat apare în care oficialul nu s-a abținut de la luarea unei 
decizii, în ipoteza unui conflict de interese real și implică latura sancționatorie a reglementării. 
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În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situația de conflict de interese, toate 
actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea 
dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută. Acțiunea în 
constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea 
obligațiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de ANI chiar dacă persoana în 
cauză nu mai deține acea funcție. Instanța va putea dispune motivat, pe lângă constatarea 
nulității absolute, și repunerea pârților în situația anterioară 

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act 
juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale 
privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se 
sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în 
măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește 
elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de 
interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere 
disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității 
respective. 

Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 
sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri disciplinare tip 
conflicte de interese și incompatibilități nu pot consta în mustrare sau avertisment. 

Sancțiunea disciplinară se dispune și în cazul în care raportul de evaluare al Agenției a fost 
comunicat și organelor de urmărire penală 

Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, 
sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a 
raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale. În cazul în care cauza de incompatibilitate a 
încetat înainte de sesizarea Agenției, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani 
de la încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel. 

Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină existența 
conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea 
demnităților publice sau funcțiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condițiile 
depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor, în conformitate cu 
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art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare 
(Legea 54/2019). 

Persoana eliberată sau destituită din funcție sau față de care s-a constatat existența conflictului 
de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție 
sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor Legii nr. 176/2010, cu excepția celor 
electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea 
publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție 
eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. 
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării 
de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de 
la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și 
irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a 
unei stări de incompatibilitate. 
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6. Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă 

 

Principiul non-discriminării reprezintă un principiu general al legislației UE. A discrimina 
înseamnă a diferenția sau a trata diferit două persoane sau două situații, atunci când nu există o 
distincție relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situații care sunt în fapt 
diferite. 

Prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a 
capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin 
și tratamentul egal al acestora. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul 
României în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018. Strategia ghidează 
implementarea Agendei 2030 în toate politicile sectoriale ce pot promova dezvoltarea durabilă 
pe plan național. România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 
ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 
Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, 
adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE 
privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin această strategie, România 
își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. 
Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de 
mediu. 
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Anexa 1 – Speță privind conflictele de interese ale primarilor 

 

Descrierea speței 

Primarul unității administrativ teritoriale a participat la ședința ordinară a consiliului local în care 
s-a aprobat rezilierea contractelor de arendă pășune în vederea concesionării suprafețelor de 
teren pășune unor asociații de crescători de animale.  

În cadrul ședinței extraordinare a consiliului local din luna imediat următoare, primarul a 
prezentat raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de 
oportunitate, a caietului de sarcini, precum și a procedurii de licitație în vederea concesionării 
terenurilor (categoria de folosință pășune) în suprafață totală de 205 ha. În urma acestei ședințe 
s-a adoptat Hotărârea nr. 11 din 31 ianuarie 2013 privind aprobarea actelor menționate.  

După finalizarea procedurii de licitație, primarul unității administrativ teritoriale, a semnat două 
contracte de concesiune cu Asociația Crescătorilor de Animale R, în cadrul căreia fiul său, NNA 
deține calitatea de membru fondator. Ulterior încheierii celor două contracte, asociația a depus 
o cerere prin care solicita plăți de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 

 

Întrebări 

1. Situația este una de conflict de interese? De ce da, de ce nu? 

2. Care sunt textele legale incidente? 

3. Ce ați fi făcut dvs. daca ați fi fost în situația respectivă? 
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Anexa 2 – Speță privind conflictele de interese ale consilierilor locali 

 

Descrierea speței 

Un consilier local care deținea și funcția de președinte al Fundației Societatea XYZ, a  participat 
la ședințele Consiliului local exprimându-și votul favorabil la adoptarea HCL nr.33/2.03.2010, 
nr.17/10.02.2011, nr.125/28.07.2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale 
municipiului B și a HCL nr.62/22.04.2010, nr.35/31.03.2011 privind aprobarea proiectelor care 
vor beneficia de cofinanțare, între care și proiectele Fundației Societatea XYZ. În calitate de 
președinte al Fundației a semnat contractele de finanțare nerambursabila nr.715/28.09.2011 și 
nr.882/21.12.2011. 

Întrebări 

1. Situația este una de conflict de interese? De ce da, de ce nu? 

2. Care sunt textele legale incidente? 

3. Ce ați fi făcut dvs. daca ați fi fost în situația respectivă? 
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Anexa 3 – Fișă de lucru consilieri locali – conflictele de interese 

 

Nr. Descrierea speței Argumentați de ce 
este sau nu este o 
situație de conflict de 
interese! 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

1 În calitate de consilier local a 
participat la dezbaterea și votul 
pentru aprobarea Proiectului de 
hotărâre din data de 08 septembrie 
2016 și la deliberarea și adoptarea 
Hotărârii Consiliului Local din data de 
26 octombrie 2016 privind constatarea 
încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului său de consilier local, ca 
urmare a rămânerii definitive a 
raportului de evaluare prin care ANI a 
constatat la data de 16 decembrie 
2013 conflictul de interese de natură 
administrativă în cazul lui acestuia 

  

2 În calitate de consilier local (mandatul 
2016 – 2020), a votat adoptarea 
Hotărârii Consiliului Local privind 
alegerea viceprimarului unității 
administrativ-teritoriale, potrivit 
căreia persoana evaluată a fost aleasă 
în funcția de viceprimar. 

  

3 În calitate de consilier local 
(mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 
2020), a participat și votat adoptarea 
unei Hotărâri a Consiliului Local din 
data de 08 mai 2016 privind 
prelungirea prin act adițional a 
Contractelor de închiriere pășuni, 
încheiate cu deținătorii de animale de 
pe raza comunei, în baza căreia a 
beneficiat de prelungirea prin act 
adițional a contractului din data de 10 
iunie 2015. De asemenea, a participat 
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Nr. Descrierea speței Argumentați de ce 
este sau nu este o 
situație de conflict de 
interese! 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

și votat adoptarea Hotărârii Consiliului 
Local din data de 28 februarie 2017 
privind aprobarea închirierii pășunilor, 
a Regulamentului de pășunat, a 
caietului de sarcini referitor la 
închirierea suprafețelor de pășune 
care constituie domeniul public al 
comunei, în baza căreia s-a încheiat 
un contract de închiriere în data de 12 
mai 2017, beneficiind de o suprafață 
de pășune de 7,40 ha. 

4 Consilierul local a votat favorabil 
pentru adoptarea Hotărârii Consiliului 
Local din 31 martie 2016 privind 
repartizarea pășunilor disponibile 
aflate în proprietatea comunei 
Augustin în suprafață de 242 ha. În 
temeiul Hotărârii respective, primăria 
a încheiat un contract de închiriere 
pajiște cu fratele consilierului local, în 
baza căruia acesta a încasat de la 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură Brașov, în campaniile 2016 
și 2017, subvenții agricole în valoare 
de 34.929,39 lei. 

  

5 În perioada deținerii mandatului de 
consilier local (2012-2016), a 
participat la deliberarea și adoptarea 
a două hotărâri, prin care s-a aprobat 
acordarea de sprijin financiar pentru 
Asociația Otisz, în cadrul căreia soțul 
consilierului local avea calitatea de 
Președinte al asociației. 

  

6 În exercitarea mandatului de consilier 
local a participat la deliberarea și 
adoptarea unei hotărâri în data de 19 
august 2016 privind desemnarea 
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Nr. Descrierea speței Argumentați de ce 
este sau nu este o 
situație de conflict de 
interese! 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Orșova în Consiliul de 
Administrație al Spitalului Municipal 
Orșova, consilierul local fiind unul 
dintre cei propuși pentru desemnare. 
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Anexa 4 – Fișă de lucru consilieri locali – incompatibilități 

 

Nr Descrierea speței Argumentați de ce este 
sau nu este o situație de 
incompatibilitate 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

1 Începând cu data de 23 iunie 2016 
exercită funcția de viceprimar și pe 
cea de membru în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale 
„Kajoni Janos” Ciceu, județul 
Harghita, participând la deliberări, 
conform Procesului-verbal din data de 
23 martie 2017. 

  

2 În perioada exercitării mandatelor de 
consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 
2020), o societate comercială la care 
consilierul local deține calitatea de 
asociat unic și funcția de 
administrator a încheiat 41 de 
contracte de prestări servicii în 
valoare totală de 9.678,40 lei cu 
Spitalul de Psihiatrie Voila, instituție 
publică aflată în subordinea 
Primăriei. 

  

3 În perioada exercitării mandatului de 
consilier local (2012 – 2016), primăria 
a încheiat un contract de lucrări de 
reparații în data de 06 aprilie 2016 în 
valoare de 28.800 lei cu o 
întreprindere individuală, în cadrul 
căreia fiul consilierului local deținea 
calitatea de titular. 

  

4 În perioada 12 septembrie 2016 – 18 
decembrie 2017 a deținut simultan 
funcția de consilier local și calitatea 
de angajat cu contract individual de 
muncă în aparatul propriu al Primăriei 
comunei Pianu, județul Alba 

  

5 În mandatul 2012 – 2016, societatea 
comercială M & M Construct Serv 
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Nr Descrierea speței Argumentați de ce este 
sau nu este o situație de 
incompatibilitate 

Ce ați fi făcut dvs. în 
situația respectivă? 

S.R.L., la care fiul unui consilier local 
al comunei Șelimbăr deținea calitatea 
de asociat și funcția de administrator, 
a încheiat 10 contracte comerciale cu 
Primăria comunei Șelimbăr în valoare 
de 546.578,51 lei 

6 În perioada exercitării mandatelor de 
consilier local (2012 – 2016 și 2016 - 
2020), S.C. Ionela S.R.L., societate 
comercială la care consilierul local al 
orașului Târgu Ocna a deținut 
calitatea de asociat unic și funcția de 
administrator, iar soția sa deține în 
prezent calitatea de asociat și funcția 
de administrator, a încheiat cu S.C. 
Compania de Utilități Publice Tîrgu 
Ocna S.A. și S.C. Util Conseca S.A., 
societăți comerciale înființate prin 
hotărâre a Consiliului Local al 
Orașului Tîrgu Ocna, 6 Contracte de 
furnizare produse, 2 acte adiționale și 
un Contract de vânzare-cumpărare 
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