
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr._____ 
Din09.201 8 

Privind: Aprobarea proiectului Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod 
SIPOCA 419/cod MySMIS 118013 si a cheltuielilor Iegate de proiect. 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 77540/ 1 9.09.20 1 8 	 - 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  O/V.C&.. în data 

de 209.2018; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 77541/19.09.2018; 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene îriregistrat sub nr. 77542/19.09.2018; 
- rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate nr./z. 
- H.C.L. nr. 200/29.09.2017 privind Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci pentru 

depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - 
AIPE7 in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa - CP 1 /20 1 7- TSprij inirea 
măsurilor referitoare la prevenirea corup ţiei la nivelul autorităţilor si instituţiilor publice locale din 
regiunile mai puţin dezvoltate; Axa prioritar ă  2. Administraţie publică  si sistem judiciar 
accesibile şi transparente; Obiectivul Specific 2.2: Creterea transparen ţei, eticii si integrităţii în 
cadrul autorit ăţilor si instituţiilor publice, 

- Contractul de finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, 
nr.240/24.08.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 
Municipiul Tecuci, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AMPOCA pentru 
implementarea proiectului cu titlul Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod 
SIPOCA 419/cod MySMIS 1 18013. 

In baza prevederilor: 
- Programului Operational Capacitate Administrativa - Ghidul solicitantului CP 1 /20 1 7, Obiectivul 

Specific 2.2: Creterea transparen ţei, eticii si integrităţii în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice 
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările 

i completările ulterioare; 
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 

2007 cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 2 şi art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  proiectul Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod SIPOCA 
419/cod MySMIS 118013 si cheltuielile legate de proiect pentru proiectul depus in cadrul Programului 
Operational Capacitate Administrativa - CP 1 /20 1 7- Sprij inirea m ăsurilor referitoare la prevenirea 
corupţiei la nivelul autorit ăţilor si instituţiilor publice locale din regiunile mai pu ţin dezvoltate; Axa 
prioritară  2. Administraţie publică  si sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul Specific 2.2: 
Creterea transparen ţei, eticii si integrităţii în cadrul autorit ăţilor si instituţiilor publice, 

Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, 
cod SIPOCA 419/cod MySMIS 118013, in cuantum de 285.234,04 lei. 



Art.3 Se aproba contributia proprie in proiect in valoare de 5.704,68 lei, reprezentand contributia de 2% 
din valoarea eligibila a proiectului, respectiv cofinantarea eligibila a Beneficiarului, pentru proiectul 
"Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE", cod SIPOCA 419/cod MySMIS 118013. 

Art.4 Sumele reprezentand cheltuielile conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
"Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE", cod SIPOCA 419/cod MySMIS 118013., 
pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din fonduri nerambursabile. 

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci 

Art.7 Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T.Municipiul 
Tecuci. 

PREŞEDINTIKTI-F~ŢĂ , 	 SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 77541/19.09.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: Aprobarea proiectului "Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE, cod 
SIPOCA 419/cod MySMIS 118013" si a cheltuielilor legate de proiect. 

in perioada de programare 2014-2020, se consider ă  necesara realizarea de reforme profunde 1n 
administratia public ă  din statele membre Uniunii Europene pentru asigurarea moderniz ării administraţiei 
publice în vederea optimiz ării procesului decizional, efectuarea de investi ţii 1n capacitatea institu ţională  
in eficienţa serviciilor publice locale 1n vederea realiz ării de reforme, a unei mai bune legifer ări i a unei 
bune guvernanţe. 

in procesul continuu de a construi o administra ţie publică  eficientă, transparentă  i orientată  către 
cetăţean i pentru a construi o economie modern ă  şi competitiva, 1n Municipiul Tecuci este necesar ă  
implementarea unor m ăsuri de prevenire a corup ţiei In concordanţă  cu măsurile stabilite In Strategia 
Naţionakt Anticorup ţie 2016 - 2020. 

Obiectivele urm ărite constau in sprijinirea dezvolt ării ş  implementării de mecanisme care s ă  
faciliteze punerea in aplicare a cadrului legal 1n domeniul eticii şi integrităţii, sprijin pentru 
implementarea măsurilor anticorup ţie, intensificarea cooper ării cu societatea civil ă  şi cre şterea gradului 
de conştientizare public ă  privind efectele corup ţiei. 

Scopul proiectului"Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE, cod SIPOCA 
419/cod MySMIS 118013" este cresterea gradului de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei 
la nivelul UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, regiunea mai putin dezvoltata Sud-est, in paralel cu 
consolidarea cunostintelor si competentelor pentru personalul din administratia publica locala privind 
prevenirea coruptiei si cresterea gradului de constientizare a efectelor coruptiei in randul acestora si al 
cetatenilor, in concordanta cu masurile stabilite in Strategia Nationala Anticoruptie 2016 — 2020. 

Obiectivul general este in concordanta cu Strategia Nationala Anticoruptie si cu Obiectivul Specific 
3.8 - Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in administratia publica 
locala, deoarece activitatile proiectului duc la indeplinirea obiectivelor principale iar actiunile derulate vor 
fi specifice si aplicabile institutiei: elaborarea, revizuirea procedurilor administrative referitoare la 
coruptie, implementarea metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, derularea 
unei campanii de constientizare, organizarea de dezbateri in plan local si promovarea bunelor practici 
anticoruptie, elaborarea/actualizarea si implementarea codurilor de conduita la nivelul institutiilor 
administratiei publice locale. 

Valoarea totala a proiectului "Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE cod SIPOCA 
419/cod MySMIS 118013, este de 285.234,04 lei, din care contributia proprie de 2% este in cuantum 
de 5.704,68 lei. 

Avand in vedere cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma 
prezentata. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
BIROUL FONDURI EUROPENE 

Nr. 77542/ 19.09.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobarea proiectului Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod 
SIPOCA 419lcod MySMIS 118013 si a cheltuielilor legate de proiect. 

Avand in vedere Contractul de finantare in cadrul Programului Operational Capacitate 
Administrativa, nr. 240/24.08.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei 
Publice si Municipiul Tecuci, avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre AMPOCA 
pentru implementarea proiectului cu titlul Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod 
SIPOCA 419/cod MySMIS 118013, supunem spre aprobare Consiliului Local Tecuci proiectul 
Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod SIPOCA 419/cod MySMIS 118013 si 

cheltuielile legate de proiect. 

Obiectivele proiectului sunt: 
• consolidatea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul institutiei 
prin elaborarea, revizuirea si simplificarea procedurilor administrative in materie de etica si 
integritate; 
• cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin imbunatatirealconsolidarea capacitatii de 
autoevaluare periodica, identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la nivelul institutiei publice locale; 
• cresterea gradului de constientizare a publicului si societatii civile cu privire la impactul 
fenomenului coruptiei, prin derularea unei campanii de informare publica, organizarea de dezbateri in 
plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie; 
• imbunatatirea cunostintelor si competentelor unui numar de 35 de persoane din cadrul UAT 
Municipiul Tecuci, personal de conducere si executie din primarie si alesi locali privind masurile de 
prevenire a coruptiei si a standardelor de integritate; 
• cresterea gradului de educatie anticoruptie se va realiza prin implicarea personalului institutiei 
locale in programe de formare profesionala specifice privind conflictul de interese, etica, integritatea, 
etc. 
Totodata, se va derula o campanie de constientizare a cetateanului despre efectele coruptiei, prin 

diseminarea unor materiale informative si promovarea bunelor practici anticoruptie, promovarea eticii si 
integritatii, folosirea avizierului din cadrul primariei si a paginii de internet. 

Beneficiile pe termen lung ale implementarii acestui proiect constau in aplicarea unitara a normelor, 
mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice, a 
masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile 
publice, imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice 
in ceea ce priveste prevenirea coruptiei. 

Aplicantul proiectului este UAT Tecuci. Durata proiectului este de 14 luni. 

Valoarea totala a proiectului Anticoruptie, integritate, promovarea eticii - AIPE, cod SIPOCA 
419/cod MySMIS 118013, este de 285.234,04 lei, din care contributia proprie de 2% din valoarea 
eligibila a proiectului, este in cuantum de 5.704,68 lei. 



Proiectul "Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE, cod SIPOCA 419/cod MySMIS 
118013" este cuprins in Bugetul centralizat de venituri si cheltuieli si in Programul de investi ţii publice pe 
grupe de investi ţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind Aprobarea 
proiectului "Anticoruptie, integritate, promovarea eticii — AIPE, cod SIPOCA 419/cod MySMIS 
118013" si cheltuielile legate de proiect, indeplineste conditiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru 
care il supunem spre dezbatere si aprobare consiliului local. 

SEF BIROU FONDURI EUROPENE 


