
                                                           

                                                          P R O I E C T    de   D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnare expert pentru SNA 2016-2020 şi constituire Grupul de lucru 

 pentru implementare SNA 2016-2020 la nivelul Primăriei comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova 

 

             Având în vedere Referatul nr. 23016/27.10.2021 întocmit de Secretarul general al comunei 

Bărcănești privind desemnare expert pentru SNA 2016-2020 şi constituire Grupul de lucru pentru 

implementare SNA 2016-2020 la nivelul Primăriei comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova; 

              În conformitate cu 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; 

              În temeiul art.155   şi art.196, alin.1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

 modificările şi completările ulterioare,  

 

                         Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova , emite prezenta Dispoziție. 

              Art. 1. - Se desemnează d-na Dumitru Carmen-Mihaela, inspector , ca persoană de contact la 

nivel de expert pentru Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) pe perioada 2016-2020  la nivelul Primăriei 

comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova . 

                Art.2. - (1) Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul 

Primăriei comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova, în următoarea componenţă : 

-Vuţă Viorel-Marius, viceprimar Comuna Bărcăneşti -coordonator ; 

-Dumitru Carmen-Mihaela, inspector Primăria comunei Bărcăneşti-expert SNA; 

-Oprea Mariana, inspector Primăria comunei Bărcăneşti ;  

-Olteanu Andreea-Florentina, inspector Primăria comunei Bărcăneşti ; 

            (2)Responsabilităţile Grupului de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020 sunt următoarele : 

 Identificarea vulnerabilităţilor şi activităţilor-funcţiunilor cu risc de corupţie; 

 Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum şi soluţiile acestor probleme; 

 Redactarea raportului de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere a acestora. 

             Art.3. - Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de persoanele nominalizate la 

art.1 şi art.2 alin.(1) şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija  secretarului general 

al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

                                                             P R I M A R, 

....................... 

                                                                  Gheorghe DIMA 

                                                                                                                       Avizat legalitate:                      

                                                                                                                  Secretar general al comunei,   

                                                                                                                  ......................            

                                                                                                                  Nicoleta SAVU 

Bărcăneşti, 27.10.2021 

      Nr. 223 

M.O./M.O./1 expl. 

                                                                                                       

 

                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  


