
R OMANIA 

COMUNA OTESANI 

JUDETUL VALCEA 
PRIMAR-

DI S P O ZI TI A NR . /I?J 
PRIVITOR LA :Aprobarea procedurii de sistem privind incompatibilitatile, in cadrul 

Primariei Comunei Otesani,judetul Va/cea. 

Primarul Comunei Otesani,judetul Va/cea, domnul Oprisor Mircea-; 

Avand in vedere referatul doamnei Bondoc Elena-Eliodora, secretarul general al comunei 
Otesani, judetul Val cea, inregistrat sub nr. 2. 717 din 17 iunie 2021, prin care se propune emiterea 

dispozitiei primarului privind aprobarea procedurii de sistem privind incompatibilitatile, in cadrul 
Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea; 

In coriformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului 
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.l55. alin. (1). lit.c)., alin. (4). 
lit.c). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin. (1). !it. (b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DI SP O ZI TI E  

Art.l. -Se aproba Procedura de sistem privind incompatibilitatile in cadrul Primariei 
Comunei Otesani, judetul Valcea, coriform anexei, care face parte integranta din prezenta 
dispozitie. 

Art.2-Primarul comunei Otesani va duce la indeplinire prevederile prezentei di!:>pozitii, prin 
intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.3.-Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispozitie persoanelor 
responsabile pentru punerea in executare si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea 
exercitarii controlului de legalitate. 

OTESANI- llr'J�f!JE� 
R ED. O. 

DACT. B.E. 

NR.EX 5. 

CONTRASEMNEAZA PENTR U LEGALITATE, 

SECR ETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem 

Elemente 

Nr. 
privind 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură 
responsabilii/ 

crt. 
operaţiunea 

2 
,.., 

4 .) 

1. Aprobat Oprisor Mircea Primar 18.06.2021 

2. Avizat Oprisor Mircea Primar 18.06.2021 

Bondoc Elena- 18.06.2021 
3. Verificat Secretar general 

Eliodora 

4. Elaborat Funaru Mihaela-Iulia Consilier etică 18.06.2021 

1. ·Cuprins 

Numărul 

componentei 
Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem Pagina 

1 Cuprins 

2 Scop 

3 Domeniul de aplicare 

4 Documente de referinţă 

5 Definiţii şi abrevieri 
�-

6 Descrierea activităţii 

7 Responsabilităţi 

8 Formular de evidenţă a modificărilor 

9 Formular de analiză a procedurii 

10 Formular de distribuire a procedurii 

11 Anexe 
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2. Scopul procedurii 

Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 

Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Primar, în 

luarea deciziei; 

Stabileşte responsabilităţile privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei 

activităţi 

Procedura stabileşte modul în care se realizează la nivelul UA TC Otesani implementarea regimului 

juridic al incompatibilităţilor, respectiv prevenirea, sesizarea, sancţionarea stării de incompatibilitate. 

3.Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică de către tot personalul primăriei în vederea conştientizării privind importanţa 

activităţilor desfăşurate în condiţii de integritate personală ridicate. 

4. Documente de referintă 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şt 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• 

• 

• 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 176/201 O privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţi lor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor registrului declaraţiilor de avere şi 

registrului declaraţiilor de interese; 
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• Lege nr. 184/2016 privind instituirea unUI mecamsm de prevemre a conflictului de interese în 

procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 10112016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicar e  a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• 

• 

Hotărârea Guvernului nr. 5 83/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 

2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 

strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 

prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor 

de interes public; 

Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 

2016-2020, cu modificările şi completări le ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 11911999 privind controlul intern managerial ŞI controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 

• 

• 

• 

• 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autoritătile publice, instituţiile publice şi din alte 

unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

ANI - Ghid de completare a declaraţiilor de avere şi de interese, 20 19; 

ANI -Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, 20 19; 

ROF, ROI, Codul de etică al Primăriei, Proceduri, Fişe post . 
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5. Definitii si abrevieri 

• conflict de interese - orice situaţie în care un individ se află în poziţia de a exploata capacitatea sa 

profesională sau de serviciu, într-un fel sau altul, pentru beneficiul propriu; 

• consilier de etică - funcţionar public anume desemnat de conducerea Primăriei pentru consiliere etică 

şi monitorizarea respectării normelor de conduită; 

• consiliere etică - ansamblul activităţilor distincte, specifice mai multor domenii, care au în comun 

următoarele: 1. implică o comunicare activă, pozitivă şi voluntară între beneficiar şi specialist; 2. sunt 

centrate pe satisfacerea unor nevoi individuale de informare, clarificare şi fundamentare a unor decizii; 

3. au ca scop, după caz, prevenirea, ameliorarea sau gestionarea unor situaţii denumite generic "criză". 

• Integritate- caracter integru, sentiment ai demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept 

călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate 

• etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat 

sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri 

de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura 

organizaţională), fie prin prisma consecinţelor acţiunilor înseşi; 

• comportamentul integru este acei comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca 

fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate 

fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională; 

• comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii organizaţiei, conducând ia 

un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor 

implicaţi, inclusiv interesul public; 

• incompatibilitate este definită ca fiind acea stare în care un oficial public desfăşoară activităţi 

incompatibile cu funcţia, interzise prin lege. Incompatibilitatea presupune ocuparea a două sau mai 

multe funcţii concomitent (fără ca acest lucru să implice luarea unei decizii). Reflectă acele stări în 

care un oficial public exercită mai multe funcţii în aceiaşi timp, deşi este interzis de lege.Conform dex, 

s. f. 1. Faptul de a fi incompatibil; nepotrivire, necompatibilitate. 2. (Jur.) Starea de nepotrivire între 

două funcţii, profesii sau sarcini, care face ca o persoană să nu le poată exercita ori ocupa în acelaşi 

timp. 

Incompatibilitatea este o stare, ce se răsfrânge asupra tuturor lucrurilor pe care (nu) le faci, deciziilor 

pe care (nu) le iei, (contr)actelor pe care (nu) le închei. 
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• comisia de disciplină organul însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege şi de 

regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice 

• conflict de interese Se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie 

publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu 

obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.Conflictul de 

interese este o situaţie ce se reflectă exclusiv asupra unui lucru (ne)făcut, unei decizii (ne)luate, unui 

( contr )act (ne )încheiat 

6. Descrierea procedurii 

Prezenta procedură stabileşte modul în care se realizează la nivelul UA TC Otesan i implementarea 

regimului juridic al incompatibilităţilor, respectiv prevenirea, sesizarea, sancţionarea stării de 

incompatibilitate. 

Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 adoptată prin H.G. nr. 583/2016 menţionează 2 valori 

care se transpun în practică prin cadrul legal în vigoare în ceea ce priveşte regimul juridic al 

incompatibilităţilor. Astfel integritatea- reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a 

declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de 

serviciu. Totodată, aceştia sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict 

de interese şi incompatibilităţi; 

şi 

prioritatea interesului public - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a 

considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu 

trebuie să se folosească de funcţia publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite p atrimoniale sau 

nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate. 

6.1. Incompatibilitătile în legislatia românească 

lncompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, 

de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau 

o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu 

l.Primar si viceprimar 

Codul administrativ art. 227- Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali prevede : 
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(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar ŞI viceprimar, pnmar general ŞI 

viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al coLsiliului judeţean, consilier local şi 

consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003, c u  modificările 

şi completările ulterioare. 

Articolul 87 din legea 161/2003 prevede că funcţia de primar, viceprimar este incompatibilă cu 

exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: 

- funcţia de prefect sau subprefect; 

- calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata 

acestuia; 

-funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al 

consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile 

reglementate de Legea societăţilor nr. 3111990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome 

de interes naţional, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, cu excepţia 

reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 3111990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale 

unităţilor şi insţituţiilor de .învăţăm�nt de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua 

autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea 

unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine 

participaţie; 

- funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o 

societate comercială; 

-calitatea de comerciant persoană fizică; 

- calitatea de membru al unui grup de interes economic (grupul de interes economic este definit de 

articolul 118, (1) al Legii 16112003 si reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau 

juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a 

membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective); 

-calitatea de deputat sau senator; 

-funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora; 

- orice alte funcţii publice (include şi funcţia de viceprimar, vicepreşedinte şi preşedinte al 

consiliului judeţean) sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru 

didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale. 
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Activitatea desfăşurată de primar, în calitate de membru al consiliului de administrajie al une1 

entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ teritorială pe care o conduce deţine 

participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau confesionale şi la spitalele publice din 

reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din 

subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită. 

Acţionar semnificativ (este persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, 

reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în 

adunarea general) la o societate comercială înfiinţată de consiliul local. Incompatibilitatea există şi în 

situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar- incompatibilitatea 

cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul 1 a acestuia devin 

acţionari (articolul 89 din Legea nr. 161/2003). 

Aleşii locali nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean. 

Aleşii locali pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al 

creaţiei literar-artistice. 

Exemple 

X este primar în localitatea A şi, concomitent, membru al consiliului de administraţie la o societate 

comercială aflată în subordinea consiliului local al localităţii A. 

Y este primar al Municipiului B. În acelaşi timp Y este funcţionar public într-o altă autoritate 

publică. 

X este viceprimar al oraşului A. În acelaşi timp este representant al oraşului A în adunarea generală 

a acţionarilor la o societate de interes local înfiinţată prin HCL de consiliul local din localitate ŞI 

preşedinte de şedinţă în cadrul aceleiaşi adunări. 

Art. 227- Codul administrative alin.2) şi 3) prevede: 

2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele 

care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (l) se fac în condiţiile Legii nr. 176/20 lO, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale prezentului cod. 

(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care primarul şi viceprimarul, primarul general ŞI 

viceprimarul municipiului Bucureşti, preşedintele şi vicepreşedintele consiliului judeţean le pot desfăşura, 

în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2). 



Procedură de sistem Editia: 1 

Primăria Comunei Revizia: O 
Otesani INCOMPATIBILITĂŢI Exemplar nr. 1 

Judeţul V aleea COD: PS-04. Pag. 9 din 27 

Art.462 -Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu fu_ncţia publică 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, prin care se 

stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică. 

(2) Activităţile în domeniul didactic pe care funcţionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile 

legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţi lor publice 

şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care ocupă funcţii didactice în 

instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în condiţiile legii ori care au calitatea de 

formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor 

organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au calitatea de 

specialist în comisiile de examinare sau de evaluater în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul 

programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din domeniul 

formării profesionale a adulţilor. 

2. Consilieri locali 

Incompatibilităţile pentru funcţia de consilier local sunt specificate în Legea nr. 16112003. 

Conform articolului 88, un consilier local nu poate exercita în acelaşi timp: 

- funCţia de primar; 

- funcţia de prefect sau subprefect; 

- calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al 

consiliului local ori al prefecturii din judeţul respectiv; 

- funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, 

membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea 

nr. 3111990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes judeţean ori înfiinţate sau 

aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile autonome şi SO(;ietăţile reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau 

care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea 

generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice 
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locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau 

la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie; 

- funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o 

societate comercială de interes local ori la o societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau 

care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

- funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale 

în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

- calitatea de deputat sau senator; 

-funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora. 

Acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul 

judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin 

calitatea de acţionar - incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care aldsul local, 

soţul sau ruda de gradul Ia acestuia devin acţionari (articolul 89, Lg. 16112003). 

Activitatea desfăşurată de consilierul local sau consilierul judeţean, în calitate de membru al 

consiliilor de administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ

teritorială pe care o conduce deţine participaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat sau 

confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor adminis�raţiei publice locale sau a altor 

reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale nu este retribuită. 
1 

O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier 

judeţean. 

Conform Legii nr. 161/2003, articolul 90, consilierii judeţeni şi consilierii locali care au funcţia de 

preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al cons'iliului de 

administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la 

societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi 

administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, 

de fumizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac 

parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului 

local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile 

judeţene respective. 

Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de 

soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. 
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Încălcarea dispoziţiei de mat sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data 

încheierii contractelor. 

Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul 

propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea 

consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. 

Este generată o situaţie de incompatibilitate în cazul în care persoana respectivă exercită, simultan, 

calitatea de ales local şi una sau mai multe funcţii/calităţi al căror cumul este interzis de lege. 

Reglementarea incompatibilităţilor vizează protejarea valorilor sociale care privesc imparţialitatea în 

exercitarea funcţiilor publice, având în vedere că funcţiile exercitate în stare de incompatibilitate se 

influenţează sau se pot influenţa reciproc, funcţia publică nemaiputând fi exercitată în condiţii de 

obiectivitate şi imparţialitate, fiind, astfel, vătămat principiul supremaţiei interesului public. 

Potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 16112003, starea de incompatibilitate intervine numai 

după validarea mandatului de ales local şi dacă acesta nu renunjă la funcjia/calitatea dejinută anterior 

în termen de cel mult 15 zile de la dobândirea calităţii de ales local. De asemenea, alesul local poate 

renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate. 

În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care 

alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari semnificativi la o societate comercială 

înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean. 

Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii 

contractelor. Dacă alesul local avea încheiate contracte de prestări de servicii, de executare de lucrări, de 

fumizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care face 

parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în suborcinea ori sub autoritatea consiliului 

local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile 

judeţene respective, alesul local are obligaţia de a renunţa la acestea anterior validării mandatului. 

Exemple 

Y este consilier local în consiliul local al oraşului ABC. În acelaşi timp, deţine funcţia de funcţionar 

public. Domnul X este consilier local. Societatea comercială SC A SA este înfiinţată de către consiliul 

local din care face parte. Domnul X este acţionar uni al SC B SRL care deţine 30% din acţiunile SC A SA. 

Calitatea de ales local este incompatibilă cu cea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiiţată 

de către consiliul local. 
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3.Functionari publici 

Articolul 460 Regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice 

Funcţionarilor publici li se aplică regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice stabilit 

prin legislaţia specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice şi a funcţiilor publice. 

Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau 

calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică (art. 94 alin. (1) din 

Legea nr. 161/2003). 

Incompatibilitatea la funcţionarii publici se manifestă prin faptul că nu pot dejine alte funcJii şi nu 

pot desfăşura alte activităji, remunerate sau neremunerate (art. 94, alin. (2)): 

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; 

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat 

din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale (la încheierea mandatului demnitarului, 

funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară); 

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul 

public; 

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic (grupul de interes economic este definit 

de articolul 118, (1) al Legii 161/2003 si reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice 

sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice 

a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective). 

Starea de incompatibilitate nu se aplică pentru cazurile prevăzute de literele a) şi c) dacă: 

- este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în 

legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar 

de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare; 

- este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de 

reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de 

conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare; 

-exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, 

în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare. 

Nu se află în situajie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat pnn act 

administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile 
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post-aderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau 

nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control 

asupra activităţii derulate în cadrulacesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, 

dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de 

interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 

Funcţionarul public X angajat în orice instituţie/autoritate publică nu poate deţine calitatea de 

consilier local/consilier judeţean. 

Conform alineatului 2, litera a), articolul 94 din Legea nr. 16112003, funcţionarii publici nu pot 

deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi remunerate în cadrul instituţiilor publice. 

Funcţionarii publici care, în exercitarea functiei publice, au desfăşurat activităji de monitorizare şi 

control cu privire la societăji comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. 

(2) !it. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanjă de specialitate la aceste 

societăji timp de 3 ani după ieşirea din corpul functionarilor publici. 

Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special 

(documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică 

la care aceştia sunt numiţi) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, 

al creaţiei literar-artistice (art. 96 al Legii nr. 161/:ZOQ�). 

De asemenea, pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în 

legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate, potrivit fişei postului. 

În ceea ce priveşte legătura indirectă, intenţia legiuitorului este aceea de a face o legătură între 

pregătirea profesională a funcţionarului public şi funcţia pe care acesta o exercită. Cu titlu de exemplu, o 

persoană - numită în funcţia publică de consilier juridic şi care în fişa postului nu are atribuţii de 

reprezentare în faţa organelor jurisdicţionale a entităţii publice respective - nu poate reprezenta juridic o 

altă entitate, din sectorul privat, în faţa unor astfel de organe. 

Raporturi ierarhice directe: 

Articolul 95 din Legea nr. 16112003 interzice raporturile ierarhice directe în cazul în care 

funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul 1 - inclusiv dacă superiorul are calitatea de 

demnitar. Persoanele care se află în una dintre situaţiile de mai sus trebuie să opteze, în termen de 60 de 

zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar. 
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Existenţa raportului ierarhic între soţi sau rude de gradul 1 şi neîndeplinirea obligaţiei de a opta se 

constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea 

raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradull. 

Dacă superiorul este demnitar şi nu se îndeplineşte obligaţia de a opta, situaţia se constată, după 

caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe 

dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau rudă de gradull. 

Candidaturi: 

Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de 

demnitate publică (art. 97 din Legea nr. 16112003). 

Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: 

- pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; 

- până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care 

funcţionarul public a fost ales sau numit. 

Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiţi în funcţii de demnitate 

publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu şi pot candida pentru funcţii de 

demnitate publică f.l.Uf11ai d_upă_îp.c.�t�re�, î_n C.O[ldiţiile legii, a raporturilor de serviciu (art. 34 din Legea nr. 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată). 

Apartenenţa la formaţiuni politice: 

Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, însă le este interzis să fie 

membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile 

unui partid politic (art. 98 din Legea nr. 161/2003). 

Înalţii funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din 

funcţia publică. 

Articolul 436 din Codul administrativ precizează 

(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdi1cţiilor şi 
limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420. 

(2) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea 
sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic 
sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. 

În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis: 
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a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor cărora le este 

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţii lor care funcţionează pe 

lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor indepei_denţi; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

c) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla 

şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi 

partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale 

candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi; 

d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima 

sau manifesta convingerile politice; 

e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru. 

Articolul420 prevede 

Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate sau demnitate publică. 

Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile prezentului 

cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de cmtea I titlul IV din Legea nr. 16112003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Incompatibilităji privind dreptul de asociere sindicală a funcţionarilor publici este menţionat la art 415 

din Codul administrativ_-

(!) Dreptul de asociere sindicală şi de asociere la organizaţii profesionale este garantat funcţionarilor 

publici. 

(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite 

orice mandat în cadrul acestora. 

(3) În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor 

sindicale, în funcţii salarizate, aceştia au obligaţia ca in termen de 15 zile de la alegerea in organele de 

conducere ale organizatiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două functii. În cazul în care 

funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile 

sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în 

funcţia de conducere din organizaţia sindicală. 

( 4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în functii 

nesalarizate. pot detine simultan functia publică şi functia în organele de conducere ale organizatiilor 
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sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese cane le este 

aplicabil. 

Codul administrative la art. 453 prevede incompatibilităţi ale funcţionarilor publici cu calitatea de 

consilier de etică: 

Nu poate fi numit consilier de etică funcţionarul public care se află în următoarele situaţii de 

incompatibilitate: 

a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; 

b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la !it. a); 

c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei 

publice. 

În cazul în care situaţiile de incompatibilitate prevăzute anterior intervin ulterior dobândirii îm condiţii 

legale a calităţii de consilier de etică, statutul de consilier de etică încetează. 

Incompatibilităţi în ceea ce priveşte funcţia de secretar general al unităjiilsubdiviziunii 

administrativ-teritoriale . art.242 din Codul administrativ 

Dispoziţii generale aplicabile secretarului 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soţie sau rudă 

până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele 

consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie. 

( 4) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui 

partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie. 

Art. 429 din Codul administrativ precizează că :" Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi 

remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu respectarea prevederilor legale privind 

incompatibilităţile şi conflictul de interese". 

Art.462 -Funcţii sau activităţi care nu sunt incompatibile cu funcţia publică 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei speciale privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, priJ care se 

stabilesc funcţiile sau activităţile care nu sunt incompatibile cu funcţia publică. 

(2) Activităjile în domeniul didactic pe carefuncjionarii publici le pot desfăşura, în condiţiile 

legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţi lor publice 

şi a funcţiilor publice, sunt activităţile desfăşurate de funcţionarii publici care ocupă funcţii diqactice în 
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instituţiile de învăţământ de stat sau private autorizate/acreditate în condiţiile legii ori care au calitatea de 

formator, mentor sau persoană-resursă în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor 

organizate în condiţiile actelor normative din domeniul formării profesionale, ori care au califatea de 

specialist în comisiile de examinare sau de evaluator în comisiile de evaluare/monitorizare în cadrul 

programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile actelor normative din dpmeniul 

formării profesionale a adulţilor. 

6.2 Sanctiuni în urma stabilirii incompatibilitătii. , 
, 

Art 160 din Codul administrativ precizează că mandatul primarului încetează de drept la data: 

b) constatarii şi sancţionarii, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţi lor 

publice, a unei stări de incompatibilitate; 

- încetarea de drept a mandatului de primar intervine chiar dacă acesta este ulterior mandatului în 

cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un rapmt de evaluare întocmit de Agenţia 

Naţională de Integritate, a cărui legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă 

definitivă. 

Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la mai sus, în situaţia în care legalitatea 

raportului de evaluare prin care· s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data 

expirării perioadei în care primarul are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile legii privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice 

Art 204 din Codul administrativ precizează că mandatul consilierului local încetează de drept la 

data: 

b) constatarii şi sancţionarii, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a 

unei stări de incompatibilitate; 

Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) !it. b), în situaţia în care legalitatea 

raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data 

expirării perioadei în care consilierul local, după caz, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în 

condiţiile Legii nr. 176/201 O, cu modificările şi completări le ulterioare 

Art. 492 din Codul administrative precizează: 
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Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice 

pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie! abatere 

disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora. 

Constituie abatere disciplinară înc.ălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul 

public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data 

intervenirii cazului de incompatibilitate; 

Pentru abaterea disciplinară prezentată mai sus comisia de disciplir,l constituită la nivelul unităţii are 

obligaţia sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor 

publice şi prevenirea corupţiei instituţionale în vederea verificării şi soluţionării. (art.494- Cod 

administrativ). 

Destituirea din funcţia publică (art. 520- Cod administrativ) se dispune, prin act administrativ al 

persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată 

pentru motive imputabile funcţionarului public, dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibi�itate, iar 

funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la 

data intervenirii cazului de incompatibilitate; situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează în 

condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completări le ulterioare. 

Actul administrativ se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. 

Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcţia publică. 1 
Legea nr.176/2010 art.25 precizează: 

(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, 

a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de 

interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 

reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile 

prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive late unei 

infracţiuni. 

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor sau faţă de alin. ( 1) care s-a constatat 
1 

existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este ciecăzută din dreptul de a mai exercita 
1 

o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, 
1 

pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a 

încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi 

funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie 

sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, 
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·-

interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, 

respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui 

conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate*). 

6.3 Evaluarea conflictelor de interes·e şi a inconipatibilităţilor 

În contextul respectării prevederilor legii privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, ! Agenţia 

Naţională de Integritate- A.N.I. este instituţia căreia îi revine sarcina legală de evaluare a prezJmtivelor 

situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese. Aceasta, urmare a procedurii prevăzute de Legea nr. 

176/201 O, (Secţiunea 3 din Legea 176/201 O) întocmeşte un raport de evaluare privind existenţa unei stări 

de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, după caz. Acest raport poate fi contestat în instanţă în 

termen de 15 zile, iar, în caz de necontestare, rămâne definitiv. 

Dacă, în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi informaţii, inspectorul de 

integritate identifică elemente în sensul existenţei unui conflict de int..-rese sau a unei incompatibilităţi, 

informează despre aceasta persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de 

vedere. 

Persoana informată este invitată să prezinte inspectorului de integritate date sau informaţii pe care le 

consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. 

Informarea şi invitarea se vor face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de pnm1re. 

Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi  are dreptul de 

a prezenta orice date ori informaţii pe care le consideră necesare. 

Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în scris, ori, în lipsa 

acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informării de către 

persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de integritate consideră în continuare că sunt elemente în 

sensul existenţei unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi, întocmeşte un raport de ev�luare. 

În lipsa confirmării, inspectorul de integritate poate întocmi raportul ci� evaluare după îndeplinirea unei 

noi proceduri de comunicare. 

Raportul de evaluare va avea următorul cuprins: 

a) partea descriptivă a situaţiei de fapt; 

b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat; 
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c) evaluarea elementelor de conflict de interese sau de incompatibilitate; 

d) concluzii. 

Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut o bie ctul 

activităţii de evaluare şi, după caz, organelor de urmărire penală şi celor disciplinare. 

� 
. .  . 

Persoana care face obiectul evaluam poate contesta raportul de evaluare a conflictulUI de mterese sau 

a incompatibilităţii în tennen de 15 zile de la primirea acestuia, la ins.anţa de contencios adm+strativ. 

Dacă raportul de evaluare a incompatibilităţii nu a fost contestat în termenul prevăzut de lege la 

instanţa de contencios administrativ, A.N.I. sesizează în termen de 15 zile organele competenJe pentru 

declanşarea procedurii disciplinare; dacă este cazul, A.N.I. sesizează în termen de 6 luni inJtanţa de 

contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu îJcălcarea 

prevederilor legale privind incompatibilităţile. 

Dacă în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi informaţii, inspe<i:torul de 

integritate constată inexistenţa unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, întockeşte un 

raport în acest sens, pe care îl transmite persoanei care a făcut obiectul evaluării, în condiţiile artl l7 alin. 

(5) teza a doua din Legea nr. 176/2010, cu modi�cările şi completările ulterioare. 1 
Acţiunile introduse la instanţele de contencios administrativ urmează regulile de competenţă prevăzute în 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică 

în mod corespunzător. 

Procedura de judecată este cea prevăzută în Legea nr. 554/2004, cu modificările şi cojpletările 

ulterioare, şi se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu există prevederi derogatorii de la 

aceasta. 

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un aet juridic, 

a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind co lflictul de 

interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 

reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevedJile Legii 

nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu � truneşte 

elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

Persoana eliberată sau destituită din funcţie sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de 

interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o func ie sau o 
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demnitate ublică cu exce ia celor electorale eu erioadă de 3 ani de la data eliberării desti 1uirii p , pţ , p. p , din 

funcţia ori demnitatea pub�ică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a bcupat o 

funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandJtului. În 

cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării tării de 

incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, d{ la data 

rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a rotărârii 

judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate. 

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese 

constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii rekpective. 

Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea dis liplinară, 

sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse n Legea 

nr. 176/201 O, cu modificările şi completări le ulterioare, nu pot consta în mustrare sau avertisment 

Răspunderea civilă sau administrativă, disciplinară, pentru faptele care determină rxistenţa 

conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea de nităţilor 

publice sau funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii te enului 

general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art. 2.517 din 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

Agenţia va comunica raportul de evaluare, după cum urmează: 

a) pentru aleşii locali, cu excepţia primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene - consiliului 1 cal sau, 

după caz, consiliului judeţean, care va aplica o sancţiune disciplinară, potrivit legii; 

b) pentru primari şi preşedinţii consiliilor judeţene- instituţiei prefectului; 

c) pentru funcţionarii publici:. comisiei de disciplină sau consiliului de disciplină, care propune autorităţii 

prevăzute de lege aplicarea unei sancţiuni, potrivit legii. 

Sancţiunea disciplinară se dispune şi în cazul în care raportul de evaluare al A.N .I. a fost comunicat şi 

organelor de urmărire penală. 

Prin dero�are

_ 

d

�

e la dispoziţiile legilor speci�le care regle�en�eaz� răspu��erea disciplina
.
ră, srcţiunea 

poate fi aphcata m termen de cel mult 6 !unt de la data ramanem defimttve a raportului de raluare, 

potrivit prevederilor legale. În cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de �esizarea 
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A.N.I., sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 am de la încetarea cauzei de 

incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel. 

6.4 Prevenirea situaţiilor de incompatibilitate 

Art. 455 din Codul administrativ prevede: 

Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 

incompatibilităfilor ,precum şi normele de conduită. 

În aplicarea acestor prevederi , funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a 

evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona 

pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. 

În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au 

obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de 

interese, în termen legal. 

Persoana desemnată cu preluarea sesizărilor privind situaţiile de conflict de interese realizează 

informări/întâlniri, aplică chestionare de evaluare privind gradul de cunoaştere a regimului juridic al 

incompatibilităţilor, în care sunt prelucrate periodic prevederile legale privind incompatibilităţile; 

Salariaţii/aleşii locali/consilierii locali participă la activităţi de formare/perfecţionare privind regimul 

juridic al incompatibilităţilor în conformitate cu planul de perfecţionare aprobat la nivelul instituţiei; 

Persoana responsabilă cu declaraţiile de avere şi interese verifică modul de completare a declaraţiilor 

de interese, pentru a preveni o posibilă stare de incompatibilitate; 

Conformare voluntară 

Conform prevederilor legale atât aleşii locali(art.9l din legea 16112003) cât şi funcţionarii 

publici(art.95 din legeal61/2003) au termene de conformare voluntară astfel încât starea de 

incompatibilitate să fie prevenită. Astfel sunt prevăzute termene de 15/60 zile de zile încât alesul local, 

funcţionarul public să opteze pentru o stare sau alta. 

6.5 Desemnarea unei persone care să gestioneze situaţiile privind incompatibilităţile 

La nivelul autoritaţilor şi instituţiilor publice, prin act administrativ intern al conducatorului instituţiei 

(ordin/decizie etc.) se desemneaza un responsabil cu prevenirea şi monitorizarea situaţiilor de 

incompatibilitate, având urmatoarele atribuţii: 

Instituirea şi menţinerea registrului privind incompatibilităţile; 
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- Evidenţierea în registrul special privind incompatibilităţile, a declaraţiilor depuse de salariaţi cu privire 

la activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare în afara activităţii de bază deţinută în instituţia 

respectivă; 

-Acordarea de consultanţă cu privire la atragerea unei posibile stări de incompatibilitate prin deţinerea 

simultană a unei alte funcţii sau prin exercitarea unei alte activităţi; 

-Gestionarea şi arhivarea declaraţiilor de evitare a situaţiilor de incompatibilitate; 

-În cazul în care constată o posibilă stare de incompatibilitate, sesizează ANI pentru efectuarea evaluării 

Registrul instituit cuprinde: 

-declaraţiile depuse de salariaţi cu privire la activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare în afara 

activităţii de bază deţinută în instituţia respectivă; 

-sesizările către Agenţia Naţională de Integritate formulate de instituţie; 

-sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi; 

- cazurile în care Agenţia Naţională de Integritate a emis rapoarte de evaluare prin care s-a constatat 

încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor; 

-măsurile administrative luate de instituţie cu privire la persoanele găsite incompatibile de către Agenţia 

Naţională de Integritate, pentru care starea de incompatibilitate a rămas definitivă prin decizia instanţei 

sau prin necontestarea raportului de evaluare; 

-măsurile de identificare timpurie implementate la nivelul instituţiei cu privire la incompatibilităţi, (ex. 

audit intern, registrul funcţiilor sensibile, solicitări de puncte de vedere adresate ANI, etc.); 

- măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat 

încălcarea normelor privind incompatibilităţile; 

-avertismentele de integritate emise în cadrul instituţiei 

6.6. Sesizare stare de incompatibilitate 

Orice persoană poate sesiza în scris, e-mail sau în audienţă la conducătorul instituţiei publice o 

stare de incompatibilitate asupra unui ales local, consilier local, funcţionar public sau personal 

contractual. Conducătorul instituţiei publice transmite sesizarea spre analiză secretarului unităţii 

administrativ teritoriale/persoanei desemnate. În urma analizei, secretarul unităţii administrativ 

teritoriale/persoana desemnata, cu aprobarea conducătorului instituţiei publice formulează adresă către 

Agenţia Naţională de Integritate, ANI, în vederea obţinerii unui punct de vedere. 
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După obţinerea punctului de vedere de la ANI, Secretarul unităţii administrativ teritoriale/ 

persoana desemnată, cu aprobarea conducătorului instituţiei publice formulează răspuns persoanei care 

a sesizat o stare de incompatibilitate asupra unui ales local, consilier local, funcţionar publip sau 

personal contractual. 

Dacă sunt indicii privind starea de incompatibilitate conducătorul instituţiei publice sesizează 

ANI şi comisia de disciplină (în cazul functionarilor publici), sau numeşte o persoană pentru cercetare 

disciplinară (în cazul personalului contractual) din cadrul instituţiei. 

7. Responsabilităţi 

Persoana desemnată realizează informări/întâlniri, aplică chestionare de evaluare privind gradul de 

cunoaştere a regimului juridic al incompatibilităţilor, în care sunt prelucrate periodic prevederile legale 

privind incompatibilităţile. 

Salariaţii/aleşii locali participă la activităţi de formare/perfecţionare privind regimul juridic al 

incompatibilităţilor în conformitate cu planul de perfecţionare aprobat la nivelul instituţiei. 

Persoana responsabilă cu declaraţiile de avere şi interese verifică modul de completare a declaraţiilor 

de interese, pentru a preveni o posibilă stare de incompatibilitate. 

Conform prevederilor .legale atât aleşii locali cât şi funcţionarii publici au termene de conformare 

voluntară. astfel încât starea de incompatibilitate să fie prevenită. 

Orice persoană poate sesiza în scris, e-mail sau în audien�ă la conducătorul instituţiei publice o stare de 

incompatibilitate asupra unui ales local, consilier local, funcţionar public sau personal contractual. 

Conducătorul instituţiei publice transmite sesizarea spre analiză secretarului unităţii administrativ 

teritoriale/persoanei desemnate. 

În urma analizei, secretarul unităţii administrativ teritoriale/persoana desemnată, cu aprobarea 

conducătorului instituţiei publice formulează adresa catre ANI in vederea obtinerii unui punct de vedere. 

După obţinerea punctului de vedere de la ANI, Secretarul unităţii administrative teritoriale/�ersoana 

desemnată, cu aprobarea conducătorului instituţiei publice formulează răspuns persoanei care a sesizat o 

stare de incompatibilitate asupra unui ales local, consilier local, funcţionar public sau personal contractual. 

Dacă sunt indicii privind starea de incompatibilitate conducătorul instituţiei publice sesizează ANI şi 

comisia de disciplină (în cazul functionarilor publici), sau numeşte o persoană pentru cercetare 

disciplinară (în cazul personalului contractual) din cadrul instituţiei. 
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8. Formular evidenţă modificări procedură 

Nr. Ediţie Data ediţiei Revizie Data reviziei Nr. pagină Descriere Semnătură 

crt. modificată modificare conducător 

corn partimen t 

1 2 3 4 5 6 7 R 

1 1 

9. Formular de analiză a procedurii 
Nr. Compartiment Nume şi Funcţia Inlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

crt. 
prenume 

drept sau Semnătură Data Observaţii Semnătură 
conducător 

compartiment delegat 

1. Conducere Primar 

2. Conducere Viceprimar 1 
3. Conducere Secretar 

1 
general 

4. 

5. 

6. 
1 

7. 1 
8. 

9. 

10. 
1 

Il. 1 
12. 1 
13. 

14. 

1 O. Formular de distribuire a procedurii 
Nr. Compartiment Nume şi Data Semnătura Data Semnătura Data 

exem prenume primirii Retragerii intrării în 

plar procedurii vigoare 

înlocuite 
1 
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul procedurilor de sistem şi la 

compartimentul iniţiator, în cazul procedurilor operaţionale 

1 

2 

., 
.) 

4 

5 

6 

7 

ll.Anexe 

Nr. Denumirea 

ane anexei 

xa 

1 Formular 

sestzare 

incompatibi 

li tate 

Elaborat 

or 

Orice 

persoană 

(salariat 

sau 

cetăţean) 

Aprob 

a 

-

.. . . . 

Nr. de 

exempl 

are 

1 

Anexa nr. 1- Formular sesizare incompatibilitate 

Către instituţia publică ... 

Difuzare Durata de păstrare 

loc perioadă 

1 ex. Secretarul Conform 

conduc. unităţii nomencla 

inst. administr torului 

ativ arhivistic 

teritoriale/ 

comp. de 

specialitat 

e 

Stimate domnule conducător instituţie ... , 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Alte 

element 

e 

-

1 

1 
1 
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Subsemnatul/Subsemnata ... cu domiciliul în ... cetătean/an a·at/anaa·ată în cadrul..., serviciL bir g � o� , oul, 

compartimentul..., funcţia .. ./consilier local în cadrul...,formulez prin prezenta o sesizare cu frivire la 

starea de incompatibilitate a doamnei/domnului ... salariat/ales local/consilier local în cadrul... 

şi vă solicit să luaţi măsl!-rile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare şi/sau o ud 57/2019-

Codul administrativ 

Motivul sesizării este următorul (descrierea stării de incompatibilitate) ... 

Data ... Semnătura ... 

Anexa 2 

Declaratie 
' 

Referitoare la incompatibilitati şi conflict de interese 

Subsemnatul . . . . . ........................ .......................................................................... . . . . . . .  domiciliat 

în .............................. posesor al C.I. seria ....... nr . ........ eliberat de ............................. la data de 

.............. având CNP ................................... , având funcţia de ................................ · ·······1· ... ... în 

cadrul... ............. �................... ·· · 

\ Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, precum şi cele ale 

Legii nr.16112003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţil�r publice 

, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea corupţiei , cu modificările şi 

completările ulterioare, 
1 

Declar pe propria raspundere că prin desfăşurarea activităţii de ............................. . 

În cadrul ............................................................. , nu mă aflu în stare de incompatibillitate sau 

conflict de interese, astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile legale în vigoare, asu�andu-mi 

răspunderea pentru cele declarate. 

Data Semnătura, 

1 
CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 1 
BONDOC ELENA ELIODORA. 


