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  DISPOZIŢIA nr. 35 

privind implementarea prevederilor din Strategia Națională Anticorupţie 2021-2025 

în cadrul comunei Blandiana, județul Alba şi în unităţile publice subordonate/în coordonare/sub 

autoritate în perioada 2022-2025 
 
 
Primarul comunei Blandiana, județul Alba 

Având în vedere: 

 Referatul nr. 819/14.03.2023 întocmit de către secretarului general al comunei Blandiana, 

referitor la necesitatea implementarea prevederilor din Strategia Națională Anticorupţie 2021-2025 

în cadrul comunei Blandiana, județul Alba. 

 Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 

2025 și a documentelor aferente acesteia; 

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 155 alin. 1, lit. e) și al art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

D I S P U N E : 

 

 Art. 1. Implementarea prevederilor din Strategia Națională Anticorupţie 2021-2025 în cadrul 

comunei Blandiana, județul Alba şi în unităţile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate în 

perioada 2022-2025. 

 Art. 2. Se aproba Planul de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 elaborat la 

nivelul Primăriei Blandiana , anexă la prezenta dispoziție. 

 Art. 3. Se desemnează coordonatorul implementării Planului de integritate al Strategiei 

Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei Blandiana și persoana de contract, astfel 

          Coordonator : Cunțan Ioan Ovidiu – secretarul general al comunei Blandiana; 

            Persoana de contact : Pîclișan Crinela Elena – inspector, grad profesional asistent – 

consilier de etică la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blandiana. 

 

 Art. 4. Domnul Cunțan Ioan Ovidiu, în calitate de coordonator, are următoarele atribuții: 

  

a) Coordonează și monitorizează implementarea Planului de Integritate al Strategiei Naționale 

Anticorupție 2021-2025 

b) Asigură transmiterea rapoartelor periodice privind modul de îndeplinire a Planului de 

Integritate la nivelul Primăriei comunei Blandiana, inclusiv rapoartele semestriale de 

autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupției; 

c) Conduce ședințele de lucru, aprobă activitățile din cadrul acesteia și dispune de realizarea de 

lucrări specifice; 

d) Urmărește respectarea termenelor stabilite în cadrul ședințelor de lucru și decide asupra 

măsurilor care se impun pentru respectarea lor; 

e) Alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 Art. 5. Domnișoara Pîclișan Crinela Elena – în calitate de persoană de contact are următoarele 

atribuții: 

a) Identifică riscurile și vulnerabilitățile specifice instituției; 

b) Consultă angajații în procesul de elaborare a Planului de integritate; 
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c) Implementează Strategia Națională Anticorupție împreună cu structurile din cadrul 

Primăriei Blandiana; 

d) Identifică măsurile de remediere a vulnerabilităților specifice instituției precum și acelor de 

implementare a standardelor de control intern managerial; 

e) Monitorizează structurile din cadrul Primăriei Blandiana pentru punerea în aplicare a 

Strategiei Naționale Anticorupție, conform procedurilor în vigoare; 

f) Transmite rapoarte periodice privind modul de îndeplinire a Planului de Integritate la nivleul 

Primăriei Blandiana; 

g) Alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 

 

Art. 5  (1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept al său 

sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei Blandiana, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării. 

(2) Prezenta hotărâre poate fi contestat la secţia de contencios administrative și fiscal a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă depusă, 

conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 6 - Prezenta hotărâre se va comunica 

- Instituției Prefectului Județul Alba 

- Secretarului general al comunei Blandiana, domnul Ioan-Ovidiu Cunțan și domnișoarei Pîclișan 

Crinela Elena. 

- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe pagina de 

internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează la sediul Primăriei Blandiana 

 

 

Blandiana, la data 15.03.2023 

 

 

 

                   Primar                    Contrasemnează pentru legalitate, 

           Nicolae GHERMAN               Secretar general al comunei, 

                Ioan-Ovidiu CUNȚAN 
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