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DECLARAŢIE DE ADERARE 
1* valorile fundainentaIe, priiicipiile, obiectivele şi iiaecanisiiaul de znonitorizare aI 

Strateş tei Naţioaaale Anticorupţie 2016-2020 

Având în vedeîe adoptarea de către Guveinul Roznâniei, a Strategiei Na ţionale 
Aiatîcorupţie pe perioada 2016 - 2020, a setului de izadicaton, riscurilor asociate obiectivelor 
i znăsuritor din strategie si a surselor de verzlicare, a inventarului tn ăsurilor de traiasparenţă  

iastztuţiozaală  şi de preveiure a corupţiei., precuna şi a stazidardelor de publicare a infortna ţiilor 
de interes public, apzobatie przn Hotă rârea Guvernului nr.. 58312016; 

U.AT Tecuci, Judeţul Galaţi, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea 
drepturitor şi Iibertăţilor litndameiatale ate cetăţenilor, a prevederilor Constitu ţiei, precum 1 şi 
punerea în apticare a legiIor,, a deczetelor Piie şedintelui Rotnăaiei, a hotărârilor şi ordonanţelor 
Guverzauluî, a hotărâzilor Consiliuliu Local/ Consiliului Judeţean şi de a dispune iiîăsurile 
necesare pentru aplicarea ordinelor şi insliucţiunilor cu caracter norinativ la nivelulunit ăţii 
adzninistrativ teritonale, 

Asunaându-şi valozile titndanaentale şi pziiicipiile proniovate de către Strategia N ţională  
Anticozupţie pe peiioada 2016 - 2020, 

Recunoscâad unportanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anlicorupţie pe perioada 2016 - 
2020 precuna şi a mecaaisznului de zzaonitorîzare a acesteia, 

Sprijiiund principiile si obiectivele Strategiei Na ţionale Anticorupţie şi asumându-i 
îndeplinirea inăsurilor specifice ce ţia de colnpeteiaţa exclusivă  a unităţii adiniiistrativ-
terîtoriale, 

.. 
. 

ADOPTĂ  PREZENTA DECLARAŢIE, prin care: 

• Condarună  c<,rupţîa îa toatie forznele în care se naaaifestăg 
• Aderă  la valorile fundamentale, ptiricipiile, obiectivele şi tnecanisinul de inonitorizare a 

Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020; 
• Îşi expritzaăg în inod fern-a, angajairientul de continuare a eforturilor anticorup ţie prin toate 

inijloacele legale şi adiaaînistrative corespunzătoare; 
• Îtnpreună  cu reprezentanţii instituţiei adoptă  toate măsurile necesare pentru evitarea 

situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea 
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cH1C () iCJ)FCZUi1ă  

• 	us ţ inc S.i promovează  implcmcnlarca cadruJui lcgislativ anticorupţie ce vizeaz ă, în 
priiicipal, prcveiiirea corupţiei în instituliilc publice, cre şterea gradului de educaţie 
;inlicorupţ ic, combaterea corupţici prin niăsuri administrative, aprobarea planurilor 
xcclorialc i dezvoltarea sistemului na ţ iona] de monitorizare a SNA; 

• Auiocvalueaz ă  periodic, senestrîa1 şî înformeaz ă  secretariatul tehnic al SA asupra 
graduluî dc impleinentare a plauuluî antîcoruptie pe institutie; 

• Autocvalueaz ă  periodic, semcstnal şi informcaz ă  Ministcrul Dezvoltării Regionale, 
Admiaîstra ţiei Pullice şi Fondurilor 1uropene asupra graduIui de in1ementare a 
msuriIor preventive ob1iatoriî (enuineratc îu anexa ar 3 la H.G. nr. 5831201 6 privind 
aprobarea SNA 2016 - 2020).. 

Această  dedara ţie a fost adoptat ă  cle către 

Pninar, 
CataIi*a Co(st2atia HURDUBAE 

Îndatade 19092017 


