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ANI: 4 fosti si actuali alesi locali, în incompatibilitate si conflict de interese
Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura
administrativa în cazul a patru fosti si actuali alesi locali.
Potrivit unui comunicat al ANI, Ghiorghi Croitoru, fost consilier local în orasul Panciu (2008 - 2016), judetul
Vrancea, s-a aflat în stare de incompatibilitate, deoarece SC Geovi Construct SRL, firma unde sotia sa era actionar
unic si administrator, a încheiat contracte de lucrari cu Primaria Panciu, în valoare totala de 4.059.585 lei.
Siko Imre, primar al comunei Belin din judetul Covasna, a fost declarat în conflict de interese, deoarece a încheiat
contracte de asistenta juridica, atât în calitate de reprezentant al primariei, cât si de persoana fizica, cu cabinet de
avocat "Stanciu Ion", în valoare de 47.000 lei.
Ilie Ştefan, viceprimar al comunei Ciorogârla, judetul Ilfov, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 21 iunie 2012
- 9 septembrie 2015, întrucât a detinut simultan functia de viceprimar si calitatea de membru în Consiliul de
Administratie al Liceului Tehnologic Nicolae Pamfil, iar, în perioada 1 august 2015 - 1 mai 2016, a fost angajat în
cadrul SC Nafets Ailui SRL, cu contract individual de munca, încalcând dispozitiile Legii 161/2003.
Eduard Vîrlan, actual consilier local, fost viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost declarat de ANI în
conflict de interese, deoarece a votat în mod favorabil pentru adoptarea unei hotarâri a Consiliului Local privind
constituirea comisiilor de evaluare în vederea efectuarii propunerilor pentru functia de membru în consiliile de
administratie la societatile comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este actionar unic, majoritar sau la care
detine controlul, fiind desemnat membru în comisiile de evaluare/selectie a membrilor Consiliilor de Administratie
ale SC Eta SA si SC Piete Prest SA.
În baza acestei hotarâri, Eduard Vîrlan a încheiat, în calitate de executant, cu cele doua societati comerciale, în
calitate de beneficiari, un contract de colaborare si un contract de prestari servicii - conventie civila, pentru care a
primit o remuneratie bruta de 2.694 lei.
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