DECLARATIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele qi mecanismul de monitorizare al Strategiei
Na{ionale Anticorup [ie 2012-2015

Avdnd in vedere adoptarea de cdtre Guvernul Romdniei, prin H.G.2l5l2Ol2, a Strategiei
Nalionale Anticorupfie pe perioada2012 - 2015, a Inventarului mdsurilor preventive anticorupfie gi
a indicatorilor de evaluare, precum gi a Planului nafional de acliune pentru implementarea Strategiei
Nafionale Anticorupf ie 2012 - 201 5 ;
Primarul comunei Chirpar, in calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea
drepturilor qi libertdlilor fundamentale ale cetdlenilor, a prevederilor Constituliei, precum qi punerea
in aplicare a legilor, a decretelor Pregedintelui Romdniei, a hotdr6rilor qi ordonanlelor Guvernului, a
hotdrdrilor consiliului local qi de a dispune mdsurile necesare pentru aplicarea ordinelor gi
instrucliunilor cu caracter normativ la nivelul comunei Chirpar, asumdndu-gi valorile fundamentale
gi principiile promovate de cdtre Strategiea NalionalS. Anticorupfie pe perioada2Ol2
- 2015 qi
recunosc6nd importanla obiectivelor Strategiei Najionale Anticorupfie pe perioada 2012
- 2Ol5
precum qi a mecanismului de monitorizarc a acestuia;

ADOPTA PREZENTA DECLARATIE:

Condamni corup{ia in toate formele in carese manifesti qi igi expriml in mod ferm
angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care Ie are la
dispozi{ie.

In acest sens, conducerea gi personalul institu{iei aderl la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele qi mecanismul de monitorizare al Strategiei Na{ionale Anticorup{ie pe
perioada 2012 - 2015 aqa cum acestea sunt definite in cuprinsul strategiei, sus{inf,nd toate
demersurile anticorup{ie qi mlsurile de promovare a integritlfii institu{ionale.
Avind ca repere principalele valori fundamentale qi principiile promovate de SNA
conducerea gi personalul institu{iei se obligl si declare orice interese personale care pot veni in
contradic{ie cu exercitarea obiectivl a atribufiilor de serviciu, sI ia toate mlsurile necesare
pentru evitarea situa{iilor de conflict de interese qi incompatibilitflti, sI considere interesul
public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atribu{iilor de serviciu qi sI nu se
foloseascl de prerogativele func{iei publice pentru ob{inerea de beneficii necuvenite pentru ei,
familiile lor sau persoane apropiate.Totodat[, aceqtia se obligi sI asigure accesul neingrldit la
informa{iile de interes public, transparen{a procesului decizional qi consultarea societE(ii civile
in cadrul acestui proces.
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