
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Municipiul Târgoviște alege integritatea!” și 

sustinerea cofinantarii pentru depunerea unei cereri de finantare în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, 

Cererea de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la 

prevenirea corupției la nivelul  

autorităților și instituțiilor publice locale 
 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

iunie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21068/29.06.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21069/29.06.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

▪ Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/924/2/2(CP15/2021 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate); 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Municipiul Târgoviște alege integritatea!”. 

Art. 2 (1)Se aprobă susținerea cofinantarii de 2% (8.291,68 lei), din valoarea 

totala a proiectului (414.584,00 lei) pentru depunerea unei cereri de finantare 

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, 

Cererea de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la 

prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale. 

 (2) Cofinantarea se asigura pe baza de credit de angajament din bugetul 

local. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia 

Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 

 

                                                 INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

           

 Red. D.I. 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5   

 

 



Nr. ……....../……...........……….                                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                               APROBAT, 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                            Jr. Daniel Cristian STAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 a fost lansat 

apelul de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice locale. Scopul acestui apel este de a sprijini autoritățile administrației publice 

locale (municipii și județe), din regiunile mai puțin dezvoltate, să implementeze diverse măsuri 

anticorupție din gama de activități ce pot fi susținute prin acest apel si care se regăsesc în capitolul 

3.2.4 din prezentul ghid: 

- dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor și 

vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate; 

- implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie 

(autorităţi ale administraţiei publice locale) elaborată de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației1;   

- identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie; 

- implementarea unor măsuri din planurile de integritate dezvoltate aprobate la nivelul 

instituției; 

- introducerea și certificarea standardului ISO 37001; 

- efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și cercetări științifice 

privind aspecte legate de corupție; 

- elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum 

și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor 

anticorupție; 

- elaborarea de ghiduri de bune practici privind prevenirea corupției și a incidentelor de 

integritate, prevenirea conflictelor de interese; 

- creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție; 

- creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și 

instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare 

profesională); 

- cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează personalului din 

autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese, 

personal cu funcții de conducere). 

 

Facem precizarea ca valoarea eligibilă minimă și valoare eligibilă maximă a proiectului 

sunt 250.000,00 lei, respectiv 415.000,00 lei. Contributia proprie a Solicitantului este de 2% din 
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valoarea totala a proiectului. Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația 

MySMIS2014, până la data de 30.06.2021, ora 23.59. 

 

Conform Ghidului specific, rezultatele așteptate ale POCA la care poate contribui proiectul ce 

urmeaza a fi depus sunt: 

- R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a 

indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice 

- R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului 

din administrația publică 

- R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției. 

 

Valoarea proiectului „Municipiul Târgoviște alege integritatea!” pe care Municipiul 

Targoviste urmeaza a-l depune spre finantare in cadrul acestui apel de proiecte este de 414.584,00 

lei, din care 406.292,32 lei reprezinta cheltuieli totale nerambursabile, iar 8.291,68 lei reprezinta 

valoarea cheltuielilor totale contributie proprie. 

 In cadrul proiectului vor fi derulate urmatoarele activitati; 

- Managementul de proiect; 

- Informarea si publicitatea proiectului; 

- Cursuri de formare si educatie anticoruptie; 

- Introducerea unui sistem de management anti-mita conform ISO 37001:2016; 

- Certificarea standardului ISO 37001; 

- implementarea metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie 

elaborata de ministerul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei; 

- studiu privind perceptia în rândul cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei 

publice privind aspecte legate de coruptie; 

- campanie de constientizare si educatie anticoruptie. 

 

Astfel, prin prezentul referat, se propune aprobarea oportunitatii initierii unei 

Hotarari de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului „Municipiul Târgoviște alege 

integritatea!” si sustinerea cofinantarii de 2% (8.291,68 lei), din valoarea totala a proiectului 

(414.584,00 lei). 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 

Jr. Ciprian STANESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           APROBAT, 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                      Jr. Daniel Cristian STAN 

         

    

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului „Municipiul Târgoviște alege integritatea!” si sustinerea 

cofinantarii pentru depunerea unei cereri de finantare în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cererea de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea 

măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice 

locale 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre: 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian STAN 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre: 

Scopul acestui apel este de a sprijini unele autorități ale administrației publice locale 

(municipii și județe), din regiunile mai puțin dezvoltate, să implementeze diverse măsuri 

anticorupție. 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 

 Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 a fost lansat 

apelul de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 

Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice locale. Scopul acestui apel este de a sprijini autoritățile administrației publice 

locale (municipii și județe), din regiunile mai puțin dezvoltate, să implementeze diverse măsuri 

anticorupție din gama de activități ce pot fi susținute prin acest apel si care se regăsesc în capitolul 

3.2.4 din prezentul ghid: 

- dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor și 
vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate; 

- implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie 
(autorităţi ale administraţiei publice locale) elaborată de Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației2;   

- identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie; 
- implementarea unor măsuri din planurile de integritate dezvoltate aprobate la nivelul 

instituției; 
- introducerea și certificarea standardului ISO 37001;efectuarea de sondaje privind 

percepţia publică, studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate de 
corupție; 
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- elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, 
precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării 
măsurilor anticorupție; 

- elaborarea de ghiduri de bune practici privind prevenirea corupției și a incidentelor de 
integritate, prevenirea conflictelor de interese; 

- creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție; 
- creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și 

instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare 
profesională); 

- cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează personalului din 
autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese, 
personal cu funcții de conducere). 

 

Facem precizarea ca valoarea eligibilă minimă și valoare eligibilă maximă a proiectului 

sunt 250.000,00 lei, respectiv 415.000,00 lei. Contributia proprie a Solicitantului este de 2% din 

valoarea totala a proiectului. Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația 

MySMIS2014, până la data de 30.06.2021, ora 23.59. 

 

Conform Ghidului specific, rezultatele așteptate ale POCA la care poate contribui proiectul ce 

urmeaza a fi depus sunt: 

- R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a 

indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice 

- R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului 

din administrația publică 

- R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției. 

 

Valoarea proiectului „Municipiul Târgoviște alege integritatea!” pe care Municipiul 

Targoviste urmeaza a-l depune spre finantare in cadrul acestui apel de proiecte este de 414.584,00 

lei, din care 406.292,32 lei reprezinta cheltuieli totale nerambursabile, iar 8.291,68 lei reprezinta 

valoarea cheltuielilor totale contributie proprie. 

 In cadrul proiectului vor fi derulate urmatoarele activitati; 

- Managementul de proiect; 

- Informarea si publicitatea proiectului; 

- Cursuri de formare si educatie anticoruptie; 

- Introducerea unui sistem de management anti-mita conform ISO 37001:2016; 

- Certificarea standardului ISO 37001; 

- implementarea metodologiei de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie 

elaborata de ministerul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei; 

- studiu privind perceptia în rândul cetatenilor si al personalului din cadrul administratiei 

publice privind aspecte legate de coruptie; 

- campanie de constientizare si educatie anticoruptie. 

 

5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

• Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/924/2/2(CP15/2021 pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate); 



• Cererea de finantare; 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

• Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

 Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului “Municipiul 

Târgoviște alege integritatea!” si sustinerea cofinantarii de 2% (8.291,68 lei), din valoarea 

totala a proiectului (414.584,00 lei) pentru depunerea unei cereri de finantare în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cererea de proiecte nr. 

CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților 

și instituțiilor publice locale. Cofinantarea se asigura pe baza de credit de angajament din 

bugetul local. 

 

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare 

 Rezultatele așteptate ale POCA la care poate contribui proiectul ce urmeaza a fi depus sunt: 

- R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a 

indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice 

- R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului 

din administrația publică 

- R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției. 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

• Fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020; 

• Bugetul local. 

 

10. Semnatura iniţiatorilor: 

 

        VICEPRIMAR 

Jr. Catalin RADULESCU 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  

        Jr. Ciprian STANESCU 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

      Ec. Silviana MARIN 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC 

Jr. Mudava Elena / Jr. Mocanu Adrian 

 

Intocmit, 

Cons. Oproiu Alexandru 


