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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  119  /2021 

privind desemnarea persoanei responsabile cu elaborarea și implementarea activităților 

specifice Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și aprobarea Planului de integritate la 

nivelul unității admnistrativ-teritoriale comuna  Gălăuțaș 

 

Primarul comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita;  

 

   Având în vedere:  

- prevederile HG nr. 583/2016,  privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe 

perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și 

măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență 

instituțională si de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de 

publicare a informațiilor de interes public, art. 6 alin. (2) și (3) ;  

-O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

-Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului comunei 

Gălăuțaș nr. 98/2020; 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

DISPUN: 

 

      Art. 1. Începând cu data prezentei, se desemnează doamna Suciu Elena, Consilier achiziții 

publice, persoană responsabilă cu elaborarea și implementarea activităților specifice Strategiei 

Naționale Anticorupție la nivelul unității administrativ-teritoriale comuna Gălăuțaș, cu 

următoarele atribuții:   

a) adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție(SNA) și comunicarea către 

Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție(SNA), inclusiv a  listei structurilor 

subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub 

incidența Strategiei Naționale Anticorupție(SNA); 

b) consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; 

c) identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției; 

d) identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor 

de implementare a standardelor de control managerial intern; 

e) elaborarea, aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate și a 

declarației de aderare la SNA; publicarea Planului de integritate pe site-ul instituției. 

f) evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și 

vulnerabilitățile nou apărute; 

g) transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la actviitățile de 

coordonare și monitorizare ale strategiei. 

h) întocmirea raportului privind stadiul Implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 

2016-2020 la nivelul Primăriei comunei Gălăuțaș. 

i) asigurarea unui contact permnanent cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare. 
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Art.2. Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

      Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea  prezentei dispoziții autorităților si 

persoanelor interesate  precum şi publicitatea acesteia. 

        

   Dată  astăzi, 22 iulie 2021 

 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                     Contrasemnează pentru legalitate,  

       Secretarul general al comunei 

    ………………………      

             Radu ȚĂRAN             ……………………… 

          Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


