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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind aprobarea Declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională 
în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A.) 2021-2025, desemnarea 

coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu punerea 
în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate pentru S.N.A. 2021-2025, la nivelul 

Primăriei comunei Puchenii Mari ,judeţul Prahova 
 

             
        Având în vedere Referatul nr.1168/10.01.2023 întocmit de Compartimentul Contabilitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari privind  aprobarea Declaraţiei 
privind asumarea unei agende de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naționale 
Anticorupție (S.N.A.) 2021-2025, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a 
persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate pentru S.N.A. 
2021-2025 , la nivelul Primăriei comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova ; 
             În conformitate cu prevederile: 
-Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Constituţiei României; 
-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.6 alin.1), alin.2) şi alin.3) din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale Anticoruptie 
2021-2025 si a documentelor aferente acesteia; 
              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 Puchenii Mari , judeţul Prahova , emite prezenta dispoziţie. 
 

   Art. 1. Se aprobă  Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională 
în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A.) 2021-2025. 
               Art.2. Se desemnează Grupul de lucru pentru implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul 
Primăriei comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în următoarea componenţă : 
- Herea Constantin, viceprimar Comuna Puchenii Mari -coordonator al elaborării şi implementării 
panului de integritate al S.N.A 2021-2025  ; 
- Dobre Ion , poliţist local Primăria comunei Puchenii Mari - persoană de contact la nivel 
de expert  al S.N.A 2021-2025  ; 
- Costache Marian, inspector Primăria comunei Puchenii Mari - persoană responsabilă cu implementarea 
S.N.A 2021-2025  ; 
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- Manta Finela, consilier in cadrul  Primăriei comunei Puchenii Mari – persoană responsabilă cu 
implemetarea S.N.A 2021-2025 . 
           Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de persoanele nominalizate la 
art.3 şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei 
Puchenii Mari, judeţul Prahova. 
                                                                           
                                                                     P R I M A R, 
                                                              Constantin Negoi  
 

                                                                                                        
                                                                                                                 Contrasemnează :     

                                                                                                                            P.Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                            Mariana Ceocea      
 
Puchenii Mari,  

      Nr. 6/10.01.2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


