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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 29/2023 

privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului 
și a persoanelor responsabile pentru implementarea 
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 

la nivelul comunei Ciumani 
 

 

 

Primarul comunei Ciumani, 

 Având în  prevederile  Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică și a Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, văzând anunțul public și 

procesul verbal de afișare nr.106/09.01.2023, 

          Luând în considerare prevederile  

           - Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu 

modificările și completările ulterioare, 

           - Hotărârii Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-

2025 și a documentelor aferente acesteia, 

           -Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, 

           În temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 155 alin. (1) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare 

 

D I S P U N  : 

 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul de integritate la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ciumani în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta. 

            Art.2. Se desemnează coordonatorul și persoanele responsabile cu punerea în aplicare a 

măsurilor incluse în planul de integritate aprobat la art.1, după cum urmează: 

         -Balogh Zita – secretarul general al comunei –coordonator 

         -Rokaly Aranka – inspector la Compartimentul control intern – persoană responsabilă 

         -Köllő Hunor –consilier achiziții – persoană responsabilă 

         -Erős Gabriella –referent la Biblioteca comunală –persoană responsabilă 

        

        Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează persoanele 

desemnate la art.2 din prezenta dispoziție. 



Art.4. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor desemnate la art.2,   Instituției 

Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

comunei. 

 

Ciumani, la 27 februarie 2023 

                

 

 

     P R I M A R                                                 Contrasemnează pentru legalitate  

     Márton László-Szilárd                                                 Secretar general: Balogh Zita 


