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PRIMARUL COMUNEI CONOP

DISPOZIȚIA
nr. 77 din 02.03.2023

Privind aprobarea grupului de lucru pentru integritate, pentru implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Comunei Conop a listei de atribuții şi a raportului de evaluare a

riscurilor si vulnerabilităților la coruptie și a masurilor de remediere

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. nr. 1269/2021, a Strategiei naţionale
anticorupţie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de veri care, 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;

Luând act de Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de
monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie asumată de Primarul Comunei Conop;

În vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Comunei Conop, este necesară
identificarea vulnerabilităților și riscurilor la coruptie pentru toate funcțiile din entitate;

În baza prevederilor metodologiei de identi care a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie conform
căruia se constituie grupul de lucru pentru integritate și se stabilește persoana responsabilă cu analiza
vulnerabilităților si riscurilor, se aprobă prin ordin sau dispoziție a conducerii instituţiilor şi autorităţilor.

      In temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

               PRIMARUL COMUNEI CONOP
             DISPUNE:

Art.1. Aprobarea Anexei A- Lista de atributii (anexa 1 la prezenta dispoziție).

Art.2. Formarea Grupului de lucru pentru integritate, respectiv, Coordonator SNA– Băltățoiu Cristian-
Constantin – viceprimar, responsabil comunicare cu secretariatul tehnic al SNA – Cernescu Lazăr
consilier juridic și Consilier etic – Nistor Nicoleta Mihaela – Secretar general UAT.

Art.3. Aprobarea Anexei C - Raport de Evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie și a masurilor
de remediere (anexa 2 la prezenta dispoziție).

Art.4. Rapoartele de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie și a masurilor de remediere şi
lista de atributii se vor comunica anual, secretariatului tehnic al SNA,  pentru implementarea Strategiei
Naţionale Anticorupţie. 

Art.5. Anexele nr. 1 si nr 2 fac parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.6.   Prezenta Dispozitie se comunică:

Instituţiei Prefectului -Judeţului Arad;

Persoanele nominalizate la art.2;

Compartimentelor de specialitate şi personalului acestora;          



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare emiterii Dispoziției primarului nr. 77 / 02.03.2023

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze
procedura

0 1 2 3

1 Semnarea dispoziției 02.03.2023

2
Data până la care dispoziția trebuie comunicată prefectului,
potrivit legii

15.03.2023

3 Comunicarea către prefectul județului 07.03.2023

4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 07.03.2023

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu 07.03.2023
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