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RONIANIA
JĽDETUL TIMIS
UNITATEÄ ADMINISTRATIV TERJTO
RIALA
COMUNA SACÁLA
Z

DISPOZITIE

privind aprobarea Regularnentului de
Organizare si Functionare aI Grupului
de lucru pentru implernentarea Strategi
ei Nationale Anticoruptie in cadrul UA
T
cornuna Sacalaz
Primarul UAT comuna Sacalaz,

Având in vedere urmatoarele prevederi lega
le privind implernentarea Strategiei
Nationa{e Anticoruptie in cadrul UAT com
una Saca1azjudetu1 Timi
Hotarar

ea nr. 599 din 2 august 2018 pentru
aprobarea Metodologiei standard de
evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul
autoritatilor si institutiilor publice centrate,
impreuna
cu indicatorii de estimare a probabilitatii
de materializare a riscurilor de coruptie
si
formatut
registrului riscurilor de coruptie, precum
si pentru aprobarea Metodologiei de eva
luare a
incidentelor de integritate in cadrul auto
ritatilor si institutilor publice centrale,
impreuna cu
formatul raportului anual de evaluare a
incidentelor de integritate:
Legea nr. 53/2003, Codul muncii-republ
icat
ln temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit.
b) din Ordonanta de Urgenta a Guvern
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
ului
cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE
ArLl. Se aproba Regulamentul de org
anizare si functionare aI Grupului de lucru
pentru implemetarea Strategiei Nation
ale Anticoruptie in cadrul UAT comuna
Sacalaz
judetul Timis, conform anexei care face par
te integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Se aproba declaratia de aderare
la valoritle fundamentale, principílle,
obiectivele si mecanismul de monitoriza
re a Strategiei Nationale Anticoruptie 201
6-2020
Art. 3. Se desemneaza doamna secreta
r general Vlad Simona Marioara in calitate
coordonator in implementarea Planului
de
de lntegritate SNA 2016-2020 la nivelul UAT
comuna
Sacalaz
Art, 4 Se constituie grupul de lucru
pentru implementarea Strategiei Nat
ionale
Anticoruptie Ia nivelul UAT comuna Sac
alaz, format din:
Coordonator grup de lucru: VLAD MAR
IOARA SIMONA, Secretar General
UAT
comuna Saca)az
MEMBRU: TASCAU CRISTINA- CONS
IRIER JURIDIC
MEMBRU: BUBO1 EVODIA- RESPO
NSABIL SCIM
MEMBRU:MOLOCE IONELIA- RESPO
NSABIL ACHIZITII PUBLICE
MEMBRU: BIRSAN MARINEL- CONSILI
ER DE ETICA
MEMBRU: DRAGOS FLAVIA
SECRETAR GRUP DE LUCRU: ZGRIBA
N OANA ADRIANA
‚
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ROMANIA
JUDETUL TJMIS
UNITATEA ADMIN1STRATJV TERITORIA
LĂ
(1OMUNA SĂCĂLAZ
Art5 Prezenta dispozitie se comunica:
-

-

-

-

Institutiei Prefectului Timis;
Compartimentelorlserviciilor de specialitat
e din cadrul U,A.T. comuna Sacalaz;
Va fí adus Ia cunostinta persoanelor ín cau
za;
Publica prin afisare;
Monitor Oficial Local comuna Sacalaz

Nr. 361
Din 22.06.202f)

PRJMARUL
COMUNE1 SĂCĂLAZ,
IIieTodacă
Avizat pentru Iegatitate,
Secretar general aI tLA.T. Săcălaz
Cons. Jr. NIarioara Sirnona \TIad
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ROMANIA
JUDETUL TIMIS
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA SĂCÄLAZ

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZ)ŢIE
A PRIMARULUI,
DUPĂ ATESTAREA AUTENTICITĂŢII ACESTEIA
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
Nr.
crt.

OPERATIUNI EFECTUATE

Data
ZZJLLIAN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
2
1
Semnarea dispoziţiei1)
....I06/2020
2
Comunicarea către prefectul judeţului2)
/06/2020
3
Aducerea la cunotinţă publică34)
. /2020
.
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual34)
1.. .‘2020
Dispoziţia devine obIigatorie) sau produce efecte juridice6), după
5
.1.. .12020
caz
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57120
19 privind Codul administrativ, cu modificările
art. 240 alin. f 1): .‚Primanil
prin semnare, învesteşte cu fonnufă de autoritate executarea actelor ulterioare:
administrative
emise În exercitarea atribuţiilor cam íi revin potrivit Iegii.
2'art. 197 alin. (1), adaptat: Secretaml general
comunică dispozitiile primarului prefectului în cel mult
1O zile
Iucrătoare de Ia data
emiterii.;
art. 197 alin. (4)'
dispoziţuie se aduc Ia cunostinta publica ‚i se comunica,
in condiţiile Iegu. pnn grija
secretarului general aI
art. 199 atin. (7): ‚Comunicarea dispoziţiilor cu caracter individ
ual către persoanele cărora li se adresează se face
în ce! mult 5 ziIe de (a data comunică rii otîciale către prefect
.
51art. 198 alin. (1)'
dispoziţiile cu caracter normativ devin obligalorii de la data
6)
aducerii lorla cunotinţă publică.";
art. 199 alin. (2):
dispoziţiile cu caracter individual pmduc efecte juridice
de
Ia
data comunicării către persoanele
cărora /i se adresează.
IMPORTANT: Potrivit prevederilorart. 197 alin. (5) din Codul
administrativ, coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din anexa
nr. 7 la Codul administratjv. începând cu data de J ianuari
e 2020 DispoziţiÜe cu caracter nonnativ se pubíică, pentru
informare, (n format electronic i în moni(owl oticial Iocal,
în format „pdf' edítabil, pentru a se păstra macheta şi aspectu
l
documentului intacte, astfel încât acesta să amte exact
aşa cum a fost realizat şi să poată fi tipărit corect de oricine
şi de
onunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoa
nelor, asigurându-se respectarea reglementărilor În materi
a
protect,ei datelor personale.
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