
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNATESTI 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ţ I E  

privind implementarea la nivelul comunei Cernatesti, județul Buzău a 
Hotărârii de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de 
performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie 

şi a surselor de verificare, 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 

 

 
 

Primarul comunei Cernatesti, Judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul nr.  440/03.02.2020 al Compartimentului resurse umane, salarizare,  

registratura si relatii  publice,  monitorizare proceduri  administrative;  

- prevederile H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a 

riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, 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; 

In temeiul art.196 alin. (1) lit. ,,b,, , art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 
D I S P U N E : 

 

Art.1. Se aprobă Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, 
obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-
2020, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta dispozitie. 

Art.2. Se desemneaza coordonatorul implementarii planului de integritate, în 
persoana  d-nul PETRACHE MÎRZEA - Primar. 

Art. 3. Se constituie Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea 
planului de integritate, în contextul Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020, cu 
următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment  Nume si prenume Functia  

1 SECRETAR GENERAL 

COMUNA CERNATESTI 

DUMITRASCU DORU-

VASILE 

Secretar general 

comună 

2 BIROU FINANCIAR-

CONTABIL, ACHIZITII 
PUBLICE,  IMPOZITE ȘI 

TAXE 

 

CALOIAN STELA 

 

Sef Birou 



 

3 COMPARTIMENT RESURSE 

UMANE, SALARIZARE, 
REGISTRATURA SI RELATII  
PUBLICE,   MONITORIZARE 

PROCEDURI  
ADMINISTRATIVE 

 

 
MIRICA IRINA 

 

 
Consilier 

4 COMPARTIMENT STARE 
CIVILĂ SI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

 
DUMITRU DANIELA 

 
Inspector 

5 COMPARTIMENT AGRICOL 
SI FOND FUNCIAR 

 
TUDORANCIA COSTEL 

Inspector 
 

 
Art.4. Grupul de Lucru responsabil pentru implementarea planului de 

integritate, în contextul Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020, are 
urmatoarele atributii: 

- Elaboreaza / revizuieste planul de integritate în functie de masurile 

identificate ca remedii pentru riscurile de coruptie si frauda ; 
- Implementeaza masurile anticoruptie prevazute în planul de integritate; 

- Informeaza personalul entității cu privire la Strategia Nationala 
Anticorupție 2016-2020; 

- Colecteaza datele si informatiile necesare monitorizarii, autoevaluarii si 

raportarii in contextul Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020. 
Art.5. Membrii Grupul de Lucru Anticorupție desemnați la art. 3 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică  la Compartimentul Resurse Umane , 
Salarizare, Registratura Si Relatii  Publice,   Monitorizare Proceduri  Administrative, 

în vederea completării corespunzatoare a fiselor de post . 
Art.7. Secretarul general al comunei Cernătesti, va transmite prezenta 

dispoziție Instituției Prefectului judeţul Buzău  si persoanelor interesate. 

 
      Primar,          Avizat pentru legalitate, 
Petrache Mîrzea                                                                 Secretar general UAT 

                                                                                      Dumitrascu Doru-Vasile 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nr. 48/03.02.2020 

 
 

 
 
 

 
      

 
                                                               



 

R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI CERNATESTI 

Nr. 440/03.02.2020 

 

R E F E R A T, 
 

 

Subsemnata Puiu Eleonora, Referent în cadrul Compartimentului resurse  

umane, salarizare, registratura si relatii  publice,  monitorizare proceduri  
administrative, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului, având în vedere: 

- H.G. nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a 
riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, 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 

 
PROPUN 

- aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile,  
obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-
2020, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta dispozitie, 

- desemnarea coordonatorului în vederea implementarii planului de integritate,  
în persoana  dlui Mîrzea Petrache - Primar. 

-  constituirea unui Grup de Lucru responsabil pentru implementarea planului  

de integritate, in contextul Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020 la nivelul 
entității. 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) si ale art.30 alin.(1) lit.”c” din  
Legea nr. 24 Republicată*) din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, 

anexez la prezentul referat proiectul de dispozitie privind constituirea comisiei in 
discutie. 
 

 

I N T O C M I T, 

Referent 

Puiu Eleonora 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

Anexa 1 la D.P. nr. 48/03.02.2020 
 

Privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si 
mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020 

 

Având în vedere  prevederile Hotărârii 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, 
U.A.T. Comuna Cernatesti, cu personalitate juridica proprie,  
Asumand valorile fundamentale si principiile promovate de catre Strategia 

Nationala Anticorupție 2016-2020,  
Recunoscand importanta obiectivelor Strategiei Nationale Anticorupție 2016-

2020, precum si a mecanismului de monitorizare a acesteia,  
Sprijinind principiile si obiectivele Strategiei Nationale Anticorupție 2016-

2020 si asumandu-si indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva 

a institutiei, 
 
ADOPTA PREZENTA DECLARATIE, prin care: 

- Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă; 
-Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de 

monitorizare a  Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020; 
-Îsi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor 

anticoruptiei prin toate mijloacele legale și administrative corespunzatoare; 

-Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru 
evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru 
considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu 

respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neingrădit 
la informatiile de interes public; 

-Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a  
U.A.T. Comuna Cernatesti; 

-Susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticoruptie ce 

vizează, in principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de 
educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea 

planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a 
Strategiei Nationale Anticorupție 2016-2020; 

Aceasta declarație a fost adoptată de către 

 
PRIMAR, 

PETRACHE MÎRZEA 

 
 


