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DISPOZIȚIE NR. 100/29.06.2022 
privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

2021-2025 
Primarul comunei Arieșeni, 
În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție, 
- Constituția României, 
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
- Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—

2025 și a documentelor aferente acesteia, 
Ținând seama de Art. 6. — (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 prin care toate instituțiile 

și autoritățile publice centrale și locale, până la finalul lunii iunie 2022 elaborează, adoptă, diseminează în 
cadrul instituției și transmit Ministerului Justiției planurile de integritate aferente, 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPOZIȚIE: 
 

Art. 1 - Se aprobă Planul de integritate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei 
Arieșeni în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, conform Anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2 - Se desemnează coordonatorul implementării Planului de integritate, prin persoana domnului 
Belei Ionel-Viorel având funcția de inspector asistent în cadrul instituției. 

Art. 3 - Se aprobă Grupul de lucru SNA 2021-2025, în următoarea componență: 
 - Pașca Diomid-Mihai viceprimar în calitate de președinte, 
 - Belei Ionel-Viorel în calitate de coordonator al implementării Planului de integritate, în calitate 
de consilier de etică și persoană de contact. 
 -Ivan Eugenia în calitate de membru responsabil cu implementarea SNA; 
             -Lazea Ciprian-Vasile în calitate de membru responsabil cu implementarea SNA; 
           -Purcel Florentina în calitate de membru responsabil cu implementarea SNA; 

Art. 4 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 5. Prezenta Dispozitie are caracter individual si poate fi atacata in termenul legal prevăzut de 
către Legea nr 544/2004 , legea Contenciosului administrativ 
  Art. 6 - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județului Alba , persoanelor nominalizate la 
art. 2 și art 3,dosar primărie și afișare pe site-ul www.comuna-arieșeni.ro . 
     
                                                                                                       contrasemnează pentru  legalitate 

Primar,                           pt. secretar general, 
  Gheorghe PANTEA                                          inspector asistent 
                                Ionel-Viorel BELEI 
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