ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA GORNET
PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I E NR. 40
Privind desemnarea persoanelor responsabile cu
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020 pentru comuna
Gornet
Primarul comunei Gornet, judeţul Prahova;
Având în vedere:
- Adresa nr. 104504/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Prevederile Hotărârii Guvernului 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;
În temeiul dispozițiile art. 63 alin. (1) lit. ,,d” şi alin. (5) lit. ,,a”, art. 68 alin. (1) şi a art. 115 alin.
(1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

DISPUNE:
Art.1. Se desemnează persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei Comunei Gornet:
- Domnul Ștefan Lucian - secretarul comunei Gornet – Coordonator,
- Doamna Nemeș Elena Daniela – inspector - persoana responsabilă de cooperarea cu Direcția
Etică, Integritate și Bună Guvernare din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
-Doamna Vlăsceanu Silvia Mihaela – inspector
Art.2. Se adoptă declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și
mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. Se identifică riscurile și
vulnerabilitățile specifice Primăriei Comunei Gornet enumerate în anexa 1 ce face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului Judeţului
Prahova, se aduce la cunoștință publică prin afișare
PRIMAR,
NICOLAE NEGOIȚESCU
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AVIZAT LEGALITATE,
SECRETAR,
ȘTEFAN LUCIAN
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