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PRIMARUL COMUNEI CONOP

DISPOZIȚIA
nr. 82 din 09.03.2023

privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de
integritate, la nivelul comunei Conop, județ Arad

Primarul comunei Conop, județul Arad;

Având în vedere: 

-prevederile art. 5 din Anexa nr. 5 privind Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul
autorităților și instituțiilor publice centrale din Hotărârea de Guvern nr.  599/2018 pentru aprobarea
Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice
centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu
indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului
riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidententelor de
integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului  anual
de evaluare a incidentelor de integritate;

      În temeiul art. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

           PRIMARUL COMUNEI CONOP

emite următoarea dispoziție:

 

    Art. 1. Se numește responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de
integritate d-l Cernescu Lazăr, având funcția de consilier juridic. 

 Art. 2. Persoana nominalizată la art. 1 va desfășura următoarele activități:

                   - obținerea de informații privind incidentul de integritate;

                   - analiza incidentului de integritate;

                   - propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică:

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad;

-D-l Cernescu Lazăr;

-Prin afișare la avizier și pe site www.primariaconop.ro.

 

http://www.comunapetris.ro


PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare emiterii Dispoziției primarului nr. 82 / 09.03.2023

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze
procedura

0 1 2 3

1 Semnarea dispoziției 09.03.2023

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

22.03.2023

3 Comunicarea către prefectul județului 10.03.2023

4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 09.03.2023

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu 10.03.2023
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