
 
ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAD

DISPOZIȚIA
nr. 454 din 27.06.2022

privind adoptarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe perioada 2021-2025 la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Brad,

desemnarea coordonatorului implementării Planului de Integritate la nivel de 
funcție de conducere, precum și a persoanelor responsabile cu punerea 

în aplicare a măsurilor incluse în Planul de Integritate la 
nivel de funcție de execuție

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

      Referatul nr. 34061/27.06.2022 al Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, prin care se propune adoptarea Planului de Integritate pentru
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025 la nivelul Unităţii
Administrativ-Teritoriale Brad, desemnarea coordonatorului implementării Planului de Integritate, la
nivel de funcție de conducere, precum și a persoanelor responsabile la nivel de funcție de execuție,
cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în Planul de Integritate;  

Luând act de:

      E-mailul transmis de către Responsabilul Regiunii Vest privind monitorizarea implementării SNA
2021-2025 la nivelul regiunilor de dezvoltare, potrivit căruia până la nalul lunii iunie 2022, trebuie să
se elaboreze și să se adopte prin act administrativ al conducerii instituție/autorității publice, Planul de
Integritate, precum și să se desemneze, prin același act administrativ, coordonatorul implementării
planului, la nivel de funcție de conducere, respectiv persoanele responsabile, la nivel de funcție de
execuție, cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în Planul de Integritate, în contextul în care
implementarea SNA este inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAD
emite următoarea dispoziție:

art. 6 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a
documentelor aferente acesteia;;

a)

art. 154 alin. (1) și art. 155 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

b)

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;c)

Art. 1. - Se aprobă Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe
perioada 2021 - 2025 la nivelul Unităţii Administrativ - Teritoriale Brad, prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.



PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAD
Florin CAZACU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD

Carmen-Irina BORA

Art. 2. - La nivel de funcție de conducere, se desemnează ca și coordonator al implementării Planului de
Integritate,  doamna Carmen - Irina Bora, Secretar General al Municipiului Brad.

Art. 3. - La nivel de funcție de execuție, se desemnează ca și persoane responsabile cu punerea în
aplicare a măsurilor incluse în Planul de Integritate, doamna Nicoleta - Liliana Zaharie, consilier juridic în
cadrul Compartimentului Juridic și doamna Gabriela - Claudia Mailat, inspector în cadrul
Compartimentului Executări Silite și Insolvență.

Art. 4. - Atribuţiile persoanelor desemnate la art. 2 și art. 3 se detaliază în fişa postului.

Art. 5. - Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştință publică prin a şare la avizierul Primăriei Municipiului
Brad şi pe site-ul Primăriei Municipiului Brad - Monitorul Oficial Local.

Art. 6. - Prevederile prezentei dispoziţii vor  duse la îndeplinire de către persoanele desemnate la art. 2
și art. 3.

Art. 7. - Prezenta dispoziţie poate  atacată conform procedurii şi termenelor stabilite de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Se comunică câte un exemplar din prezenta dispoziţie:

                            - Prefectului Judeţului Hunedoara;

                            - Primarului Municipiului Brad;

                            - Compartimentului Resurse Umane;

                            - doamnei Carmen - Irina Bora, Secretar General al Municipiului Brad;

                            - doamnei Nicoleta - Liliana Zaharie, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic;

                      - doamnei Gabriela - Claudia Mailat, inspector în cadrul Compartimentului Executări Silite și
Insolvență;

                        - prin a șare la avizierul Primăriei Municipiului Brad și pe site-ul Primăriei Municipiului Brad
- Monitorul Oficial Local;

                             - responsabilului  Regiunii Vest privind monitorizarea implementării SNA.



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare emiterii Dispoziției primarului nr. 454 / 27.06.2022

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze
procedura

0 1 2 3

1 Semnarea dispoziției 27.06.2022

2
Data până la care dispoziția trebuie comunicată prefectului,
potrivit legii

08.07.2022

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Comunicarea către persoanele cărora li se adresează

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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