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DISPOZIŢIE nr. 3 
privind desemnarea domnului Cunțan Ioan Ovidiu, având funcția publică de 

Secretar general UAT Blandiana, ca persoană responsabile cu transmiterea Declarațiilor de 

avere și declarațiilor de interese prin intermediul platformei on-line de declarare a averii și 

a intereselor, denumită în continuare e-DAI, gestionată de către Agenția Națională de 

Integritate. 

 

 

Primarul comunei Blandiana, județul Alba 

Văzând Raportul de specialitate nr. 52/06.01.2023 întocmit de secretarul general al 

UAT Comuna Blandiana prin care se propune desemnarea unei persoane responsabile care 

să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese  

În conformitate cu prevederile:  

- cu art.5, alin.1 precum și ale alin. 2 lit. g din Legea nr. 176/2010 – privind integritatea 

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

- ale Ordinului A.N.I. nr. 96/2001 - pentru aprobarea Procedurii de transmitere la 

distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează; 

- ale art. 229, art. 445, art. 550 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art..155, alin. 1, lit. e, precum și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 - Se desemnează domnul Cunțan Ioan Ovidiu având funcția publică de Secretar 

general UAT, persoană responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile 

de avere și interese la nivelul comunei Blandiana, județul Alba. 

Art. 2 - Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile 

de avere și declarațiile de interese are obligația să se înregistreze în aceasta calitate pe e-DAI 

și are următoarele atribuții: 

a) înrolarea în cadrul e-DAI a persoanelor (deponenților ) prevăzute la art. 1 alin. (1) 

pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) primesc şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin 

intermediul e-DAI, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi eliberează la depunere o dovadă de 

primire; 

c) verifică evidențierea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în 

registrele speciale, cu caracter public, accesibile prin e-DAI, denumite Registrul 

declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele au fost stabilite 

prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului 

declarațiilor de avere si Registrului declarațiilor de interese; 

d) arhivarea declaraţiilor de avere şi de interese semnate olograf. 

e) asigura afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de 

interese, prevăzute în anexele nr. 1  si 2, pe pagina de internet a instituției, in termen de cel 

mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția 
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localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a 

codului numeric personal, precum și a semnăturii olografe. Declarațiile de avere și 

declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toata 

durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează 

potrivit legii; 

f) în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 

21 alin. (2), trimit Agenției declarațiile de avere și declarațiile de interese prin e-DAI, în 

termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

g) generează prin intermediul e-DAI, după expirarea termenului de depunere, o lista 

cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest 

termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen 

de 10 zile lucrătoare; 

h) acorda consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind 

completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese persoanelor care 

au obligația depunerii acestora. 

Art. 3 - Fișa postului doamnei /domnului se completează cu atribuțiile menționate la 

art. 2. 

Art. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează 

Secretarul general al comunei Blandiana. 

Art. 5 - Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei: 

 - Instituției Prefectului - Județul Alba 

   - Primarului comunei Blandiana 

   - dosar dispoziții  

 - dosarul profesional al secretarului general al comunei Blandiana 

- Se afișează prin grija Secretarului general UAT pe site-ul Primăriei Comunei 

Blandiana.                     

 

        Blandiana, 06.01.2023    
                 

 

 

                     Primar            Contrasemnează pentru legalitate, 

           Nicolae  GHERMAN                                    Secretar general al comunei, 

             Ioan-Ovidiu CUNȚAN 
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Nr.  52  / 06.01.2023 
 

Raport de specialitate 

Privind necesitatea desemnării persoanei responsabile cu transmiterea Declarațiilor de avere și 

declarațiilor de interese prin intermediul platformei on-line e-DAI, gestionată de către Agenția 

Națională de Integritate. 

 

 Subsemnatul, Cunțan Ioan Ovidiu, secretarul general al comunei Blandia, județul Alba, 

luând act de prevederile Legii nr. 176/2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, conform cărora se impune nominalizarea unei persoane 

responsabile cu implementare a prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile 

de interese. 

 Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 176/2010 – persoana responsabilă menționată 

mai sus, are următoarele atribuții: 

   a) înrolarea în cadrul e-DAI a persoanelor (deponenților ) prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 

1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;  

 b) primesc şi înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prin intermediul 

e-DAI, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal, şi eliberează la depunere o dovadă de primire; 

 c) verifică evidențierea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în registrele 

speciale, cu caracter public, accesibile prin e-DAI, denumite Registrul declarațiilor de avere și 

Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului 

nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere si Registrului 

declarațiilor de interese; 

 d) arhivarea declaraţiilor de avere şi de interese semnate olograf. 

 e) asigura afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, 

prevăzute în anexele nr. 1  si 2, pe pagina de internet a instituției, in termen de cel mult 30 de 

zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde 

sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric 

personal, precum și a semnăturii olografe. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se 

păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toata durata exercitării funcției sau 

mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii; 

f) în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 21 

alin. (2), trimit Agenției declarațiile de avere și declarațiile de interese prin e-DAI, în termen 
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de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 

g) generează prin intermediul e-DAI, după expirarea termenului de depunere, o lista cu 

persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și 

informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile 

lucrătoare; 

h)  acorda consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind 

completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese persoanelor care 

au obligația depunerii acestora. 

 Având în vedere argumentele expune anterior, precum și caracterul imperativ al normelor 

juridice care reglementează instituția integrității în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, propun emiterea unei dispoziții privind nominalizarea unei persoane responsabile cu 

implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în 

cadrul platformei e-DAI. 

 

 

 

   

Secretar general al comunei  

Ioan- Ovidiu CUNȚAN 

 

 

 

 

 

 

  


