
 
R O M Â N I A 
JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN 
ORAȘ ANINA 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ț I E 
privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile 

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul orașului Anina, județul 
Caraș-Severin 

 
Primarul oraşului Anina. 
Văzând referatul nr.4592/03.06.2022, întocmit de către p.Secretarul general al orașului Anina, prin care 

propune aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru 
implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul orașului Anina, județul Caraș-
Severin. 

Având în vedere prevederilor Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor 
de corupție, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) și alin.(3) din H.G.nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei 
Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. 

Luând în considerare Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021 privind încetarea de 
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina. 

În temeiul prevederilor art.155, alin.(1), lit.d) și lit.e), alin.5), lit.d), art.163, alin.(1), art.196 alin.(1), lit.b, 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
D I S P U N: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea la nivelul orașului Anina, a Strategiei 

Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta dispoziție. 
Art.2. Se desemnează coordonatorul și responsabilii pentru implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție 2021-2025 la nivelul orașului Anina, după cum urmează:  
• Secretarul general al orașului Anina - coordonator 
• POPA Lucia-Ioana,  – consilier superior R.U.S – responsabil implementare SNA 

Art.3. Persoanele desemnate la art.2, au următoarele atribuții: 
• Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; 
• ldentificarea riscurilor  și a vulnerabilităților specifice instituției, identificarea 

măsurilor de remediere a vulnerabilităților  specifice instituției; 
• Distribuirea în cadrul instituției a planului  ș i a declarației de aderare l a SNA; 
• Evaluarea anuală a modului  de implementare a planului  și adaptarea acestuia  la riscurile și 

vulnerabilitățile nou apărute. 
• Alte atributii previizute de legislatia in vigoare 

           Art.4. Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.2 
din prezenta. 
          Art.5. Dispoziţia se comunică potrivit prevederilor art. 197 alin.(1) și (4), art.199 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la : 

- Instituţia Prefectului - judeţul Caraş-Severin; 
- Compartiment Resurse Umane-Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Anina; 
- Persoana nominalizată în prezenta dispoziție. 

 
p. PRIMAR 

Viceprimar cu atribuții de primar, 
ing.Daniel – Ion DANU 

 
                                                                                                         Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                                                     p. Secretar general 
                                                                                                                        Marcela NIȚICĂ 
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NR.4.592 / 03.06.2022                                                                          APROBAT – p.PRIMAR  
                                                                                           Viceprimar cu atribuții de primar, 

                                                                                                  ing.Daniel – Ion DANU 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         

R E F E R A T  
privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile 

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul orașului Anina, județul 
Caraș-Severin 

 
 

       Subsemnata Nițică Marcela având funcția de inspector superior în cadrul S.P.C.L.E.P, având delegare de 

atribuții p.secretar general al orașului Anina. 

Luând în considerare Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021 privind încetarea de 

drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina. 

Având în vedere prevederilor Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor 

de corupție, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) și alin.(3) din H.G.nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei 

Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, care prevede: 

Articolul 6 

(2) Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, 

respectiv a întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1). 

(3) Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la 

nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile 

persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fișa postului, după caz. 

În temeiul prevederilor art.155, alin.(1), lit.d) și lit.e), alin.5), lit.d), art.163, alin.(1), art.196 alin.(1), lit.b, 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

       Propun emiterea unei dispoziţii privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a 

persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul 

orașului Anina, județul Caraș-Severin. 

 
p.Secretar general al orașului Anina, 

Marcela NIȚICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Unitatea Administrativ Teritorială 
ORAŞUL ANINA 

Str. M. Hammer, nr. 2, Cod poștal 325100 
Tel/Fax: 0255/240115  http://primaria-anina.ro  

  

http://primaria-anina.ro/
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NR.4.593/ 03.06.2022 
 

P R O I E C T  de  D I S P O Z I Ţ I E 
privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile 

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul orașului Anina, județul 
Caraș-Severin 

 
 

Primarul oraşului Anina. 
Văzând referatul nr.4.592/03.06.2022, întocmit de către p.Secretarul general al orașului Anina, prin care 

propune aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru 
implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivelul orașului Anina, județul Caraș-
Severin. 

Având în vedere prevederilor Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor 
de corupție, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) și alin.(3) din H.G.nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei 
Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia. 

Luând în considerare Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.147/10.05.2021 privind încetarea de 
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al orașului Anina. 

În temeiul prevederilor art.155, alin.(1), lit.d) și lit.e), alin.5), lit.d), art.163, alin.(1), art.196 alin.(1), lit.b, 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
D I S P U N: 

 
Art.1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea la nivelul orașului Anina, a Strategiei 

Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta dispoziție. 
Art.2. Se desemnează coordonatorul și responsabilii pentru implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție 2021-2025 la nivelul orașului Anina, după cum urmează:  
• Secretarul general al orașului Anina - coordonator 
• POPA Lucia-Ioana,  – consilier superior R.U.S – responsabil implementare SNA 

Art.3. Persoanele desemnate la art.2, au următoarele atribuții: 
• Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate; 
• ldentificarea riscurilor  și a vulnerabilităților specifice instituției, identificarea 

măsurilor de remediere a vulnerabilităților  specifice instituției; 
• Distribuirea în cadrul instituției a planului  ș i a declarației de aderare l a SNA; 
• Evaluarea anuală a modului  de implementare a planului  și adaptarea acestuia  la riscurile și 

vulnerabilitățile nou apărute. 
• Alte atributii previizute de legislatia in vigoare 

           Art.4. Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.2 
din prezenta. 
          Art.5. Dispoziţia se comunică potrivit prevederilor art. 197 alin.(1) și (4), art.199 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la : 

- Instituţia Prefectului - judeţul Caraş-Severin; 
- Compartiment Resurse Umane-Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Anina; 
- Persoana nominalizată în prezenta dispoziție. 

 
 

INIȚIATOR - p. PRIMAR 
Viceprimar cu atribuții de primar, 

ing.Daniel – Ion DANU 
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