
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării 

Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru  
perioada 2021-2025 

 
 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 1803/31.01.2022; 

- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat la   
nr. 1804/31.01.2022; 

- avizul  de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Adminstrației Publice  
nr. 861/11.01.2022; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea 
Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 și a documentelor 
aferente acesteia, 

 
În temeiul art. 173, alin. (1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. (1) Se aprobă aderarea județului Buzău prin Consiliului Judeţean 

Buzău la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de 
monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025 
conform declaraţiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

         (2) Se împuternicește Președintele Consiliului județean Buzău să 
semneze declarația prevăzută la alin.(1). 

 
 
 
 
 



 
 
 
Art. 2. Se constituie Colectivul responsabil de implementarea Strategiei 

Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, în următoarea componenţă: 
 

1. Oprea Mirela - directorul executiv al Direcţiei juridice şi 
administraţie publică locală, coordonator; 
 

2. 
         

Sava Ion-Dan - consilier juridic - Direcţia juridică şi 
administraţie publică locală; 
 

3. Aldea Cristian - consilier - Direcţia juridică şi 
administraţie publică locală; 
 

4. Lungu Marcel - consilier - Compartiment calitate, 
informații clasificate și protecția datelor cu 
caracter personal 

 
Art. 3.  Direcţia juridică şi administraţie publică locală împreună cu 

colectivul nominalizat la art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi 
instituţiilor interesate precum şi publicarea acesteia pe site-ul autorității 
publice județene. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 

 
 

                     CONTRASEMNEAZĂ, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
NR. 40 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 
 

 
 



 ANEXĂ 
            

        la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 40/11.02.2022  

 

 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 
Telefon +0040-238-414112   Fax +0040-238-725507 

web: www.cjbuzau.ro 
e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro, consjudbuzau@gmail.com 

 

     
 

 

Nr. _______ /___________ 

 
DECLARAŢIE 

privind 
asumarea agendei de integritate organizațională 

în coordonatele 
 Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025 

 
 
Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naționale 
anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea 
nr. 1269/2021, 
 
UAT Județul Buzău, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, 
precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a 
hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului județean și de a 
dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter 
normativ la nivelul unității administrativ-teritoriale, 
 
Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională 
Anticorupţie pe perioada 2021-2025, 
 
Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru 
perioada 2021-2025, precum şi a mecanismului de monitorizare a acesteia, 
 
Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi 
îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unității 
administrativ-teritoriale, 

 
 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care: 
 
• Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT Județul Buzău se dispun toate măsurile 
pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție; 
• Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de 
interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției 
și încrederea în aceasta; 



  

 

• Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie 
prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;  
• Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru 
evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru 
considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu 
respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la 
informaţiile de interes public;  
• Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a 
instituţiei pe care o reprezintă; 
• Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor 
legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională 
Anticorupție 2021-2025; 
• Contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură 
implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea 
corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, 
combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate 
şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA; 
•  Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației  cu privire la gradului de implementare a măsurilor cuprinse în planul 
de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la 
H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).  

 

Această declaraţie a fost adoptată de către 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  pentru JUDEȚUL BUZĂU 

 

PREȘEDINTE, 

 

Petre Emanoil Neagu 

 

 

 

 

Data: 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 1803/31.01.2022    
    
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 
vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 

pentru perioada 2021-2025 
 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 a fost aprobată Strategia 

Naţională Anticorupţie pentru perioada 2021-2025. 
Implementarea acestei Strategii se realizează sub autoritatea şi în 

coordonarea Ministrului Justiţiei şi cu informarea periodică a Guvernului 
României.    

Mecanismul normal de aplicare al Strategiei Naționale Anticorupție va fi 
dublat în acest ciclu strategic de monitorizarea Comisiei Europene, în 
contextul în care implementarea Strategiei Naționale Anticorupție este inclusă 
în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform angajamentelor 
României, trebuie respectată obligația de a implementa cel puțin 70% din 
măsurile incluse în Strategie.  

Creșterea nivelului de încredere între cetățeni și autoritățile locale, cât 
și la nivel intra și inter-instituțional este esențială pentru Consiliul Județean în 
vederea asigurării dezvoltării calității serviciilor și pentru minimizarea 
vulnerabilităților și riscurilor la corupție. 

Obiectivul  principal al aplicării Strategiei la nivelul Consiliului Județean 
Buzău îl reprezintă prevenirea și combaterea corupției în administrația publică 
locală, promovarea integrității prin îmbunatățirea performanțelor în 
activitatea curentă, transparentizarea procesului decizional, în acord cu 
așteptările beneficiarilor.  

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către 
Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025, autoritatea publică 
județeană aderă la acestea prin adoptarea prezentei Declarații. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
DR/MDDDDDDD 
 
 



 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
 ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
        Nr.  1804/31.01.2022 
 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 
vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 

pentru perioada 2021-2025 
 
 

 
 Proiectul de hotărâre iniţiat răspunde pe deplin imperativelor cuprinse 

în Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1269/2021. Prin documentul care constituie obiectul 

demersului legislativ, Consiliul Judeţean Buzău îşi exprimă aderarea fără 

rezerve la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismele de 

monitorizare statuate de Strategia Naţională pe care urmează a le aplica, în 

spiritul lor, la nivelul autorităţii publice judeţene. 

 Conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în implementarea Strategiei Naționale, toate instituțiile și 

autoritățile publice centrale și locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, 

aflate sub autoritate, trebuie să îndeplinească procedurile privind asumarea 

unei agende de integritate organizațională. Prin același act administrativ se 

desemnează coordonatorul implementării planului de integritate (la nivel de 

funcție de conducere), precum și persoanele responsabile cu punerea în 

aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 
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