
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

PRIMARUL COMUNEI SCÂNTEIA

DISPOZIȚIA
nr. 37 din 24.02.2023

privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul
de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și aprobarea Planului de integritate la

nivelul primăriei comunei Scânteia, județul Iași.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

Luând act de:

În temeiul prevederilor 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 SCÂNTEIA

art. 1 alin. (5), art.15 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin.
(2) din Constituția României, republicată;

a)

art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b)

art. 42 alin. (1) și (4), art. 49 alin. (1), art. 57, art. 80 - 84 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de  tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi
completările ulterioare;

c)

art 1 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

d)

art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

e)

art. 6 din Regulamentului U.E. nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor cu caracter personal), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018;

f)

art. 155 alin. (5) lit. e), art. 197 alin. (1), art. 199 alin. (2), art. 240 alin. (1), art. 243 alin.
(1) lit. a), art. 528 alin. (3) lit. a), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

g)

art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei
naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, cu modificările și
completările ulterioare;

h)

referatul compartimentului de resort nr. 17.565/23.02.2023 întocmit de secretarul general
al comunei, prin care se propune aderarea la Stratega naţională anticorupţie 2021 – 2025;

a)

declarația primarului comunei Scânteia, județul Iași nr. 17.609/24.02.2023 privind asumarea
agendei de integritate organizatională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 –
2025;

a)
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PRIMARUL COMUNEI SCÂNTEIA
Mihai DARABANĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SCÂNTEIA

Florin ILĂȘOAIA

emite următoarea dispoziție:

Art.1.Se adoptă Declarația privind asumarea agendei de integritate organizatională în
coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025.
Art.2.Se aprobă Planul de integritate privind implementarea Strategiei Națională
Anticorupție 2021 - 2025 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3.Se constituie grupul de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul primăriei
comunei Scânteia, județul Iași în următoarea componență nominală:

Art.4.Principalele atribuţii ale persoanelor desemnate, care vor fi incluse în fișa postului sunt:
a) identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie;
b) elaborarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de
remediere a acestora;
c) întocmirea și actualizarea Planului de Integritate;
d) redactarea autoevaluărilor privind măsurile anticorupție;
e) informarea salariaților cu privire la S.N.A. 2021 - 2025;
f) redactarea și transmiterea planurilor anuale privind implementarea planului de Integritate;
g) identificarea problemelor, analizarea și luarea măsurilor pentru implementarea Strategiei
Anticorupție la nivelul primăriei comunei Scânteia, județul Iași.
Art.5.Dispoziţia poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.6.Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Iași, responsabililor privind Strategia
Națională Anticorupție 2021 - 2025 și se depune la Monitorul Oficial al Comunei Scânteia, județul
Iași, în format electronic, la pagina de internet www.comunascanteia.ro , în subeticheta „DISPOZIȚIILE
AUTORITĂȚII EXECUTIVE”, pentru înscrierea în Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive,
prin grija inspectorului cu atribuții de monitorizare a procedurilor administrative.

1. Coordonator -Ilășoaia Florin, secretar general al comunei,
2. Persoană de contact – Ifteme Sorin, consilier achiziții publice,
3. Persoană de contact –Stoica Adelina, consilier Registratură, relații cu publicul,
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PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare emiterii Dispoziției primarului nr. 37 / 24.02.2023

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze
procedura

0 1 2 3

1 Semnarea dispoziției 24.02.2023

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

09.03.2023

3 Comunicarea către prefectul județului 28.02.2023

4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează 28.02.2023

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu 28.02.2023
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