AGENŢIA NAŢIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)

INSPECŢIA DE INTEGRITATE
NR. 27/1.1.12008

ACT DE CONSTATARE
18.09.2008

, inspector de integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate, Inspectia de
Integritate.
in urma verificărilor efectuate in ;esizarea privind pe Coltescu Marin, depusă de _,
S-au stabilit următoarele:
La data de 07.07.2008, am fost sesizati de către
_,
judetul Hunedoara, cu privire la posibila stare de incompatibilitate in care s-ar găsi domnul Coltescu
Marin, persoană care detine atăt calitatea de consilier local in municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, căt şi
calitatea de administrator al S.C. Agroaliment S.R.L - societate comercială care derulează un contract de
asociere in participatiune cu Consiliul Local Vulcan.
in temeiul art. 2 şi 4 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea şi functionarea Agentiei
Nationale de Integritate, republicată cu modificările şi completări le ulterioare, am procedat la verificarea
prealabilă a documentelor depuse prin sesizare (filele 1-3), inclusiv a copiei certificate a declaratiei de
interese completată la data de 03.07.2008, înregistrată la Primăria Vulcan sub nr. 18/22689 din 03.07.2008
şi trimisă Agentiei Nationale de Integritate la data de 14,07.2008 (fila 4), din care a rezultat că domnul
Coltescu Marin detine functia de director al S.C. Agroaliment S.R.L.
Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. 8 din acelaşi act normativ, la data de 14,08.2008 domnul Coltescu Marin
a fost înştiintat despre declanşarea procedurii de verificare a stării de incompatibilitate, prin adresa noastră
nr. 27/1.1/2008din 08.08.2008 (fila 10) cu confirmare de primire la data de 14.08,2008 (fila 26),
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Văzănd prevederile ari. 90 şi 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, intrucăt in urma verificării prealabile rezultă probe şi indicii temeinice referitoare la
incălcarea prevederilor legale privind regimul incompatibilităţilor, in temeiul ari, 43 alin. 1 din Legea nr.
144/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, am inceput verificarea stării de incompatibilitate intre funcţiile de
consilier local in municipiul Vulcan şi cea de director al unei societăţi comerciale cu capital privat cu care
Consiliul Local al municipiului Vulcan a incheiat un contract de asociere, deţinute de domnul Coltescu Marin,
Urmare verificării documentelor primite la data de 21.08.2008 de la Primăria Vulcan (filele 12-24) in
baza solicitării noastre făcute in temeiul ari. 5 şi 6 din Legea nr. 144/2007 privind infiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a
inscrisurilor şi documentelor comunicate prin poştă de persoana verificată şi primite de noi la data de
26.08,2008 (filele 27-34), au rezultat următoarele:
mandatul de consilier local al domnului Coltescu Marin a fost validat la data de 18.06,2008 prin
Hotărărea nr. 59 a Consiliului Local Vulcan;
domnul Coltescu Marin are funcţia de administrator al S.C. Agroaliment S,RL., iar intre această
societate comercială şi Consiliul Local al municipiului Vulcan, in baza Hotărării nr. 35 din 25.03.2008
a Consiliului Local Vulcan, a fost incheiat contractul de asociere in parlicipaţiune nr. 4014 din
01.04.2004;
la data de 03.07.2008, S.C. Agroaliment S.RL. - prin adminstrator Coltescu Marin, a inştiinţat
Consiliul Local Vulcan, prin "notificarea" inregistrată la Primăria Vulcan sub nr. 23238, cu privire la
rezilierea unilaterală a contractului sus-menţionat;
la data de 31.07.2008, prin Hotărărea nr. 70 din 31.07.2008, Consiliul Local Vulcan a decis
rezilierea, incepănd cu 03.08.2008, a contractului de asociere in parlicipaţiune nr, 4014 din
01.04.2004, incheiat cu S.C. Agroaliment S.RL.
Aşadar, starea de incompatibilitate intre funcţiile de consilier local in municipiul Vulcan şi cea de
administrator al unei societăţi comerciale cu capital privat cu care Consiliul Local al municipiului Vulcan a
incheiat un contract de asociere, deţinute de domnul Coltescu Marin, a intervenit, potrivit prevederilor ari.
91 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, după
data de 18.06.2008 (data validării mandatului de ales local).
Potrivit prevederilor ari. 91 alin. 3 teza I din acelaşi act normativ, domnul Coltescu Marin, in calitate
de ales local, a avut posibilitatea de a pune capăt stării de incompatibilitate in care se afla, prin
renuntarea la functia de administrator al S.C. Agroaliment S.RL, in cel mult 15 zile de la data validării
mandatului său de ales local.
Rezilierea unilaterală de către S.C. Agroaliment S.R.L. - prin administrator Coltescu Marin, a
contractului incheiat cu Consiliul Local Vulcan, ar fi putut echivala din punct de vedere juridic cu
"renuntarea la functia detinută inainte de a fi numit sau ales in funcţia care atrage starea de
incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in această funcţie" prevăzută de norma
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juridică sus-menţionată, numai dacă respectivul contract ar fi Încetat În termen de cel mult 15 zile de la
alegerea domnului Coltescu În funcţia de consilier local.
Chiar dacă voinţa juridică a S.C. Agroaliment S.R.L. - prin administrator Coltescu Marin, de a rezilia
unilateral contractul incheiat cu Consiliul Local a fost manifestată in interiorul termenului de "cel mult 15 zile"
prevăzut de ari. 91 alin. 3 teza I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţie (respectiv la data de 03.07.2008 prin "notificarea" Înregistrată la Primăria Vulcan sub nr. 23238),
contractul de asociere În participaţiune nr. 40140101.04.2008 a produs efecte juridice până la data de
02.08.2008, Întrucât prin Hotărărea nr. 70 din 31.07.2008, Consiliul Local Vulcan a aprobat rezilierea
acestuia începând cu data de 03.08.2008, aşadar respectivul contract a incetat după expirarea
termenului prevăzut de această normă juridică.

Având in vedere cele expuse mai sus, in temeiul ari. 44 alin. 1 lit. c din Legea nr. 144 din 2007 privind
infiinţarea.organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, in conformitate cu prevederile ari. 13 alin. 1 lit. d din acelaşi act normativ,
Constat:
Domnul Coltescu Marin. consilier local al municipiului Vulcan, judeţul Hunedoara, s.a aflat, În
perioada 19.06.2008 - 02.08.2008, În stare de incompatibilitate, Întrucât nu a renunţat la funcţia de
administrator al S.C. Agroaliment S.R.L., in termenul prevăzut de art. 91 alin. 3 teza I din 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 corupţie.
În conformitate cu dispoziţiile ari. 44 alin. 2 din Legea nr. 144 din 2007 privind infiinţarea.organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată cu modificările şi completările ulterioare, actul de
constatare se comunică domnului Coltescu Marin.

Inspector de integritate
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