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Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură
administrativă în cazul a nouă aleși locali.
Cei nouă sunt:

1. BETEA TOMA, primar al comunei Racșa, județul Satu Mare
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
A încheiat un Contract de închiriere cu Betea T. Vasile Florin Persoană Fizică Autorizată, în cadrul căreia ﬁul său deține calitat
persoană fizică autorizată.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Leg
393/2004.

2. ROTARI TOADER, viceprimar al orașului Ștefănești, județul Botoșani
INCOMPATIBILITATE
În perioada 11 august 2016 – 31 mai 2017, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Co
de Administrație al Liceului Teoretic "Ștefan D. Luchian" Ștefănești, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Leg
161/2003.

3. BORȘ MIHAI, viceprimar al orașului Murgeni, județul Vaslui
INCOMPATIBILITATE
În perioada 24 iunie 2012 – 10 iulie 2017, a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consi
Administrație al Liceului Tehnologic „Ghenuță Coman" Murgeni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Leg
161/2003.

4. MOROȘANU RADU, viceprimar al orașului Negrești, județul Vaslui
INCOMPATIBILITATE
În perioada 09 august 2012 – 29 octombrie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de mem

Consiliul de Administrație al Grupului Școlar Industrial ,,Nicolae Iorga" Negrești, al Școlii ,,Mihai David" Negrești, respectiv a
cu clasele I-VIII Parpanița, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5. KARASZ ENDRE, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Porumbești, județul Satu Mare
INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de mem
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Porumbești, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161

6. AVAȘAN MONICA SOFIA, consilier local în cadrul Consiliului Local Odoreu, județul Satu Mare
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
A participat la deliberări și a votat "pentru" aprobarea Hotărârii Consiliului Local Odoreu prin care a fost aprobată înﬁințare
„Primaserv Odoreu" S.R.L. și numirea soțului său în funcția de administrator al acestei societăți.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 7
a) din Legea nr. 393/2004.

7. CIUREL DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Malovăț, județul Mehedinți
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
A participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local Malovăț privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășun
comunal al comunei Malovăț, pentru anul 2010, în baza căreia a fost încheiat și s-a derulat Contractul de arendare între Pr
Malovăț, în calitate de arendator și soția persoanei evaluate, în calitate de arendaș, având ca obiect terenul în suprafaţă de
ha, situat în extravilanul localităţii Negreşti.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
75, lit. a) şi art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.

8. BALMOȘ TEODOR, consilier local în cadrul consiliului local Șomcuta Mare, județul Maramureș
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării calităţii de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Șomcuta Mare, judeţul Maramureș, Pr
orașului Șomcuta Mare a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în baza unor facturi) cu S.C. Balador
societate comercială al cărei asociat și administrator este soția persoanei evaluate, în baza acestor contracte, societatea com
menționată încasând suma totală de 24.335,29 Lei.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 161/2003.
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9. BRĂDEANU DUMITRU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Racoviţă, judeţul Vâlcea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
A participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea păşunilor aﬂate în propr
privată a comunei Racoviţă, judeţul Vâlcea, şi ulterior, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Bovine,
Caprine, Porcine şi Albine Racoviţă, judeţul Vâlcea, a încheiat cu Consiliul Local al comunei Racoviţă, judeţul Vâlcea, contrac
închiriere având ca obiect închirierea păşunilor aﬂate în domeniul privat al comunei Racoviţă pentru păşunatul animale
suprafaţă de 85,5 ha.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
75, lit. f) şi art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004, precizează ANI.

