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Comunicat - incompatibilitate - 21 foști sau actuali aleși locali

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a 21 foști sau actuali aleși locali (șapte primari,

un fost primar, șase viceprimari, trei consilieri locali, doi foști consilieri locali și doi foști consilieri județeni) ca urmare a exercitării

simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003.

Lista nominală a celor 21 foști / actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților:

1
ARDEIU

MARIAN

Primar al

Comunei

Samarinești

Jud. Gorj

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 15 februarie 2012, întrucât

deține, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Samarinești, cât și calitatea de

comerciant persoană fizică, respectiv titular al ARDEIU MARIAN ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr.

161/2003.

2
TIMIȘAG

DUMITRU

Primar al

Comunei

Unțeni

Jud.

Botoșani

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 decembrie 2012 – 29 martie

2013, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Unțeni, cât și

calitatea de reprezentant al Comunei Unțeni în Adunarea Generală a Acționarilor în

cadrul S.C. NOVA APASERV S.A., Botoșani, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin.

(1), lit. f) din Legea nr. 161/2003.

3
CAJVAN

GHEORGHE

Primar al

Comunei Capu

Câmpului

Jud.

Suceava

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2010 – 31 august

2011, întrucât a deținut, simultan, funcția de Primar al Comunei Capu Câmpului, cât

și funcția de administrator - membru în Consiliul de Administrație al Școlii gimnaziale

„Ion Barbir” Capu Câmpului, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din

Legea nr. 161/2003.

4
MICULESCU

DĂNUȚ

Fost Primar al

Comunei

Tomnatic

(iunie 2008 -

iunie 2012)

Jud. Timiș

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2008 - iunie 2012, întrucât,

simultan cu funcția de Primar al Comunei Tomnatic, a deținut și funcția de

administrator al  S.C. DOMZEL S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.

d) din Legea nr. 161/2003.

5

MANEA

LAURENȚIU

IULIAN

Primar al

Comunei

Săpoca

Jud. Buzău

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 iunie 2012, întrucât

deține, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Săpoca, cât și calitatea de

membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de

Siguranță Săpoc, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.

161/2003.

6
CERNĂTESCU

GHEORGHE

Primar al

Comunei Cuca
Jud. Argeș

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 - 15 martie 2013,

întrucât, simultan cu funcția de Primar al Comunei Cuca, a deținut și calitatea de

comerciant persoană fizică în cadrul CERNĂTESCU GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr.

161/2003.

7 MATE IOAN

Primar al

Comunei

Sânmihaiu de

Câmpie

Jud.

Bistriţa-

Năsăud

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie - 01 august 2012, întrucât,

simultan cu funcţia de Primar al Comunei Sânmihaiu de Câmpie, a deţinut şi funcţia

de administrator al S.C. MATE A S.R.L. şi S.C. EUROAGROMAT S.R.L., încălcând,

astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.

8
NEDELCU

IONEL

Primar al

Comunei

Rojiște

Jud. Dolj

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 septembrie 2012 - 30

septembrie 2013, întrucât, simultan cu funcția de Primar al Comunei Rojiște, a

deținut și fucția de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Rojiște,

încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

9

CIFOR

PETRU-

DOREL

Viceprimar al

Comunei

Livezile

Jud.Bistrița-

Năsăud

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 – 31 octombrie 2013,

întrucât, simultan cu funcția de Viceprimar al Comunei Livezile, a deținut și funcția de

administrator al S.C. PETROCIF MIXT COM S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art.

87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

10
FAZAKAS

NICOLAE

Viceprimar al

Municipiului

Zalău

Jud. Sălaj

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iulie 2012  - 26 august 2013,

întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Municipiului Zalău, cât și

calitatea de reprezentant al Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor în

cadrul S.C. TRANSURBIS S.A., Zalău, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.

f) din Legea nr. 161/2003.

NECULA Viceprimar al

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 ianuarie 2010 - 09 iulie 2012,

întrucât a deținut, simultan, atât funcția  publică de Director la Camera Agricolă

Județeană Vrancea, cât și funcția de administrator al S.C. NIGARO S.R.L., încălcând,

http://www.integritate.eu/home.aspx


11 IONEL

GABRIEL

Municipiului

Focșani

Jud.

Vrancea

astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 03 iulie 2012, întrucât,

simultan cu funcția de Viceprimar al Municipiului Focșani, deține și funcția de

administrator al S.C. NIGARO S.R.L., încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.

d) din Legea nr. 161/2003.

12
ȘERBAN

GHEORGHE

Viceprimar al

Orașului

Plopeni

Jud.

Prahova

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2012, întrucât,

simultan cu funcția de Viceprimar al Orașului Plopeni, a deținut și funcțiile de contabil

al S.C. CRINA ȘERBAN SNC (27 iunie 2012 - prezent), administrator al S.C. CRINA

ȘERBAN SNC (27 iunie 2012 - 19 februarie 2014), precum și administrator al S.C.

AVRANICO PROD S.R.L. (27 iunie 2012 - 14 februarie 2014), încălcând, astfel,

dispozițiile art. 87, lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003.

13
LUTZ

LEVENTE

Viceprimar al

Comunei

Ciceu

Jud.

Harghita

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iunie 2012 - 10 ianuarie 2014,

întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Ciceu, cât și funcția

de administrator al S.C. YELLOW-STAR S.R.L. și S.C. MASTER FOX S.R.L., încălcând,

astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

14

COȚA

GABRIELA

DANIELA

Viceprimar al

Municipiului

Zalău

Jud. Sălaj

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2008 - 28 octombrie 2013,

întrucât, simultan cu funcția de Viceprimar al Municipiului Zalău, a deținut și funcția de

reprezentant al unitătii administrativ - teritoriale Zalău în Adunările Generale ale

Acționarilor la trei societăți comerciale de interes local: S.C. TRANSURBIS S.A., Zalău

(30 iulie 2008 - 28 octombrie 2013), S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. (19 august 2010 - 28

octombrie 2013) și S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A. (23 iulie 2012 - 28 octombrie

2013), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003.

15
LESUC

AUREL

Consilier local

al Comunei

Tudora și fost

Primar al

Comunei

Tudora

(mandatul

2008 - 2012)

Jud.

Botoșani

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de Primar al

Comunei Tudora, întrucât, simultan cu funcția de primar, a deținut și funcția de

reprezentant al unitătii administrativ - teritoriale Tudora în Adunările Generale ale

Acționarilor societății comerciale de interes local NOVA APASERV S.A., Botoșani

(perioada 10 martie 2011 - 20 iunie 2012), încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin.

(1), litera f) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

16
UNGUREANU

ION

Consilier local

în cadrul

Consiliului

Local Teasc

Jud. Dolj

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 iunie 2008, întrucât,

simultan cu funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local Teasc, deține și

calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului propriu al

Consiliului Local al Comunei Teasc, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit.

c) din Legea nr. 161/2003.

17
FRUMUZ

FLORIN

Consilier local

în cadrul

Consiliului

Local al

Comunei

Tănăsoaia

Jud.

Vrancea

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 iunie 2012 - 30 septembrie 2013,

întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al

Comunei Tănăsoaia, cât și funcția de paznic în cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Tănăsoaia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din

Legea nr. 161/2003.

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 30 septembrie 2013,

întrucât, simultan cu funcția de consilier local, deține și funcția de operator sistem de

alimentare cu apă - Compartimentul Utilități Publice în cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Tănăsoaia, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88,

alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

18
LINA CĂTĂLIN

VASILE

Fost Consilier

local în cadrul

Consiliului

Local

Aninoasa (28

iunie 2012 - 13

septembrie

2013)

Jud. Argeș

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 iunie 2012 - 13 septembrie 2013,

întrucât, simultan cu  funcția de Consilier local în cadrul Consiliul Local Aninoasa, a

deținut și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului

propriu al primarului Comunei Aninoasa, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1),

lit. c) din Legea nr. 161/2003.

19
HAPA MARIN

NICOLAE

Fost Consilier

local în cadrul

Consiliului

Local al

Comunei

Sâmbăta de

Sus (19 iunie

2008 - 29 iunie

2012)

Jud. Brașov

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada  exercitării mandatului de

Consilier local  în cadrul Consiliului Local al Comunei Sâmbăta de Sus, S.C. Hastor

S.R.L., în calitate de executant (societate în cadrul căreia deține funcția de

administrator și calitatea de asociat) a încheiat cinci contracte de lucrări cu Primăria

Comunei Sâmbăta de Sus, în calitate de achizitor, în valoare totală de 173.404,31 Lei,

încălcând astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Fost Consilier

județean în

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitarii mandatului de Consilier

județean în cadrul Consiliului Județean Vaslui (30 iunie 2012 - 20 iunie 2013),



20
NECHIFOR

IOAN

cadrul

Consiliului

Județean

Vaslui (30

iunie 2012 - 20

iunie 2013)

Jud. Vaslui
întrucât acesta nu a reziliat contractul de lucrări încheiat  la data de 11 noiembrie

2010 (pe o durată de 5 ani), între C.J. Vaslui și societatea al cărei administrator unic

este NECHIFOR IOAN, iar fiul său asociat unic, și nici nu a demisionat din funcția de

consilier județean în termenul prevăzut de lege (funcție ce a atras starea de

incompatibilitate ca urmare a contractului încheiat), încălcând, astfel, dispozițiile art.

90, alin. (1) și (2) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

21
MIHALACHE

MIHAI

Fost Consilier

judeţean în

cadrul

Consiliului

Judeţean

Giurgiu (22

iunie 2008 - 29

septembrie

2011)

Jud.

Giurgiu

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de Consilier

județean în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu, întrucât, simultan cu deținerea

funcției de consilier judeţean, a deținut și funcțiile de Director al Direcţiei Silvice

Giurgiu (perioada 07 octombrie 2009 - 13 noiembrie 2009) şi, respectiv, Director la

Administraţia Parcului Natural Comana (perioada 15 iunie 2011 - 01 septembrie

2011), încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care

beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare,

personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Dintre acestea, UNGUREANU ION nu a depus la dosarul de evaluare un

punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi ale Legii nr. 161/2003:

• art. 87, alin. (1), lit. c), d), f), g), potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: […] calitatea de […] angajat cu

contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie […] sau

orice funcţie […] de execuţie la societăţile comerciale […] precum şi la instituţiile publice [...] funcţia de reprezentant al unităţii

administrativ - teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea

generală a unei societăţi comerciale de interes naţional; calitatea de comerciant persoană fizică”;

• art. 88, alin. (1), lit. c) și d), potrivit căruia „Funcția de consilier local este incompatibilă cu [...] calitatea de […] angajat cu contract

individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respective sau în aparatul propriu al consiliului județean ori al prefecturii din

județul respectiv; funcţia de […] director […] la regiile autonome […] de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea

administrativ - teritorială respectivă [...]”;

• art. 90, alin. (1) și (2), potrivit căruia „Consilierii locali şi județeni care au funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale cu

capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări […] cu autorităţile administraţiei

publice locale din care fac parte […]. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de

soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

• art. 91, alin. (3), teza I, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage

starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;

• art. 96, alin. 1, potrivit căruia „Funcționarii publici […] pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în

legătură  directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public […] potrivit fișei postului”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie

abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o

demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării

de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la

încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei

operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 20 martie 2014

Postat la data de: 20/3/2014


