
 

 

Raport privind stadiul implementării Strategiei  Naționale Anticorupție 
(SNA) 2016-2020 la nivelul 

Primăriei comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea în anul 2017 

 
1. Introducere 
Activitatea Primăriei comunei Lăcusteni a vizat, în anul 2017, 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 Lăcusteni, cât 
şi la nivelul aparatului de specialitate al acestuia. 
 
2. Activităţi realizate 
Prin dispoziţia nr.260/2016 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituţiei 
pentru implementarea SNA 2016-2020 şi prin a unei persoane de contact la nivel de expert/ a 
fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020, precum şi a fost 
aprobată declaraţia de aderare a comunei Lăcusteni la SNA 2016-2020. Declaraţia de aderare 
a fost transmisă MDRAP în data de 16.11.2016. 
Au fost analizate principalele atribuţii ale Unității administrativ teritoriale comuna Lăcusteni 
în acord cu numărul estimat de beneficiari şi cu bugetul alocat şi au fost stabilite atribuţiile 
cele mai vulnerabile din perspectiva competenţei exclusive (situaţiei de monopol), puterii de a 
lua decizii (puterii discreţionare) şi răspunderii/transparenţei. Pentru atribuţiile cele mai 
vulnerabile au fost stabilite ameninţările şi măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de 
riscuri şi vulnerabilităţi. 
A fost elaborat şi adoptat planul de integritate al comunei Lăcusteni, aprobat prin Dispoziţia 
Primarului nr.90 din 03.04.2017 Planul de integritate al instituţiei noastre a fost transmis 
MDRAP în data de 03.04.2017. 
Din planul de integritate al comunei Lăcusteni, au fost îndeplinite următoarele măsuri: 
- Realizarea pe pagina de internet a instituției www.lacusteni.ro a unei secțiuni dedicate 
domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, 
rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc. 
- S-a implementat sistemul de control managerial, urmând ca acesta să fie actualizat 
permanent; 
- Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea 
activităților aferente prin actualizarea permanentă a paginii de internet; 
- Publicarea informațiilor de interes public în format deschis; 
- Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații 
despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în 
implementare și în perspectivă; 
- Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ 
examenele de recrutare și de promovare; 
 
3. Incidente de integritate şi măsuri de remediere 
Nu am avut incidente de integritate. 
 
4. Bune practici  
 
5. Dificultăţi întâmpinate 
 
6. Alte comentarii (dacă e cazul)

 

 

http://www.primariacalarasi.ro/
http://www.lacusteni.ro/

