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DISPOZITIE 
privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluarea a 

incidentelor de integritate la nivelul Comunei Puchenii Mari 
 
 

Avand in vedere: 
- referatul in registrat sub nr.601/3.01.2023 emis de Compartimentul Secretariat din aparatul 
de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- prevederile Hotararii nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei nationale 
anticoruptie; 
- prevederile Hotararii nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de 
evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor i institutiilor publice centrale, impreuna 
cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii 
de estimare a impactului in situati a materializarii riscurilor de coruptie i formatul registrului 
riscurilor de coruptie, precum i pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de 
integritate in cadrul autoritatilor i institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului 
anual de evaluare a incidentelor de integritate . 

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile s i completarile ulterioare; 

 
Primarul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, emite 
urmatoarea dispozitie : 

 
Art.1.Se desemneaza doamna Alecu Iuliana, referent in cadrul Compartimentului 

Contabilitate, responsabil pentru implementarea metodologiei . de evaluarea a incidentelor de 
integritate la nivelul Comunei Puchenii Mari. 

Art.2.Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluarea a incidentelor 
de integritate are urmatoarele atributii: 

a) Obtine informatiile relevante privind incidentul de integritate; 



b) Analizeaza incidentul de integritate; 
c) Formuleaza propuneri de masuri de prevenire sau control; 
d) Intocmeste raportul pentru fiecare incident de integritate produs; 
e) Intocmeste raportul anual privind evaluarea incidentelor de 

integritate; 
f) Se ocupa de postarea pe site-ul primariei a raportului anual; 

g) Transmite catre Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie raportul anual . 
      Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se desemneaza doamna Alecu Iuliana . 

Art.4.Comunicarea prezentei dispozitii persoanelor mentionate la art. 2 precum s i  
institutiilor interesate, se asigura de catre Secretarul general al comunei. 
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