ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEȘTI
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și
mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a Planului de
integritate și contituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție la nivelul comunei Preutești, județul Suceava
Vasiliu Ion, primar al Comunei Preutești, județul Suceava
Având în vedere:
- Referatul compartimentului juridic, resurse umane și stare civilă înregistrat sub
numărul 397/27.04.2017;
- Prevederile Hotărârii guvernului 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 și de prevenire a corupției, a
indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de
interes public;
- Prevederile art. 5 alin.(2), art.61 alin.(2) art.63 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit. a) și lit. c)
ale aceluiași articol din Legea 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare.
Ținând seama de implementarea SNA 2016-2020 la nivelul autorităților administrației
publice locale având ca principale obiective:
a) Identificarea resurselor umane potrivite pentru coordonarea și asigurarea expertizei în
cadrul SNA 2016-2020;
b) Redactarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și
mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020;
c) Realizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de
remediere;
d) Elaborarea planului sectorial propriu anticorupție;
e) Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
f) Informarea anticorupție a angajaților;
g) Redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial
propriu;
h) Identificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004;
i) Analiza masurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de Primăria
comunei Preutești.
În temeiul art. 68 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN
Art.1. Se aprobă declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și
mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020,
prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. se aprobă Planul de Integritate privind strategia Națională anticorupție pe perioada
2016-2020, prevăzut la anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. (1) Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul primăriei
comunei Preutești a SNA 2016-2020, în următoarea componență:
- Iațcu Emilia – secretarul comunei Preutești
- Manole Dumitru - șef birou- expert, consilier de etică
- Darabă Ionel – consilier- responsabil cu implementarea accesului la informații și
transparența decizională.
(2) Se desemnează doamna Iațcu Emilia , secretar al comunei Preutești, în
calitate de coordonator al planului sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul
primăriei comunei Preutești, a SNA 2016-2020.
(3) Se desemnează domnul Manole Dumitru, șef birou, în calitate de expert care
va asigura legătura cu secretariatul tehnic al SNA.
(4) Se desemnează domnul Darabă Ionel, consilier, în calitate de persoană
responsabilă cu activitatea de publicare a datelor de interes public de la nivelul primăriei
comunei Preutești.
Art.4. Membrii Grupului de lucru au în principal, următoarele atribuții:
a) Elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției;
b) Evaluarea multi-criterială a atribuțiilor;
c) Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a
măsurilor de remediere a acestora;
d) Elaborarea planului sectorial propriu anticorupție;
e) Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;
f)
Informarea anticorupție a angajaților;
g) Redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial
propriu;
h) Identificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004;
i)
Analiza masurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de Primăria
comunei Preutești.
Art. 5. Secretarul comunei Preutești comunică prezenta dispoziție Instituției Prefectului
județului Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate, biroului și
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Preutești și o face
publică prin afișare la sediu și pe site-ul primăriei Preutești.
Primar,
Vasiliu Ion

Aviz pentru legalitate,
Secretar,
Iațcu Emilia
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