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1. Introducere 

Primăria comunei Slobozia Ciorăști, formată din primar, viceprimar, secretar și 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Slobozia Ciorăști, se organizează și 
funcționează ca o structură cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire 
hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, în vederea soluționarii 
problemelor curente ale colectivității locale. 
Sediul Primariei se află in comuna Slobozia Ciorăști, sat Slobozia Ciorăști, telefon 
0237.256.942, fax  0237.256.942, email: primaria_sloboziaciorasti@yahoo.com. 
Structura aparatului de specialitate al primarului comunei Slobozia Ciorăștisi 
numarul de personal sunt stabilite în concordanță cu specificul instituției, în limita 
mijloacelor financiare de care dispune și cu respectarea dispozițiilor legale. 
 
Activitatea corespunzatoare SNA a vizat, în anul 2019, 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 Slobozia Ciorăști, județul Vrancea, cât şi la nivelul 
aparatului de specialitate al acestuia. 
 
 
2. Activităţi realizate 

După adoptarea declarației de aderare au fost făcuți pași procedurali importanți 
pentru implementarea H.G. nr. 583/2016, 

Astfel, au fost realizate: cursuri/instruiri, întâlniri de informare, reuniuni ale 
grupului de lucru pentru implementarea SNA, au fost adoptate informări pe site-ul 
www.primariasloboziaciorasti.ro . 

Împreună cu reprezentanții instituției s-au adoptat toate măsurile necesare pentru 
evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru 
considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în accord cu 
respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesul neîngradit la 
informațiile de interes public. 
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Din planul de integritate al instituției noastre au fost indeplinite următoarele 
măsuri: 

- Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate, 

- Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control 
intern/managerial, 

- Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind 
indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența 
decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea 
situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în 
interes public etc), 

- Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul 
instituției și a unităților subordonate, 

- Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, 

- Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a 
gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului 
propriu și a celui din structurile subordonate, 

- Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea 
periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor, 

- Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și 
eficientizarea activităților aferente, 

- Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparenţa 
procesului  decizional  şi legislativ, 

- Publicarea informațiilor de interes public în format deschis, 

- Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță, 

- Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind 
concursurile/ examenele de recrutare și de promovare, 

- Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi 
conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire 
la rolul sistemelor de control intern/managerial, 

- Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a 
corupției la nivelul instituției.  
 
 
3. Incidente de integritate și măsuri de remediere 

• Nu a fost cazul 

 



  

 

4. Bune practici  

• S-au facut progrese în simplificarea și reducerea timpului de eliberere a 

diferitelor documente (adeverințe, atestate, certificate și autorizații), 

• Organizarea de întâlniri publice cu cetățenii, 

• Comunicarea către contribuabili a impozitelor și taxelor locale pe care le 

datorează, 

• Publicarea pe site-ul instituției a informațiilor publice destinate cetățenilor, 

a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare, 

• Organizarea de întâlniri publice cu cetățenii. 

 

5. Dificultăţi întâmpinate 

• Nu a fost cazul 

 

6. Alte comentarii (dacă e cazul) 

•  - 

 

 

 

 

       Viceprimar – coordonator, 

         

 

 

          Primar, 


