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          DISPOZITIA Nr. 97 
privind desemnarea persoanei responsabile  cu implementarea prevederilor referitoare 

la declaraţiile de avere şi la declaraţiile de interese, prevenirea și monitorizarea 
situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese la nivelul Primăriei 

Comunei Danicei 
 
           PIRNECIăDUMITRU,ăprimarulăcomuneiăD<nicei,ăjude郡ulăVâlcea; 
 Având în vedere  referatul nr. 2561 / 27.07.2021  întocmit de secretarul general al 
Comunei Danicei, privind necesitatea desemnarii persoanei responsabile cu implementarea 
prevederilorăreferitoareălaădeclaraţiileădeăavereăşiălaădeclaraţiileădeăinterese,ăprevenireaă群iă
monitorizareaă situa郡iiloră deă incompatibilitateă 群iă aă conflicteloră deă interese la nivelul 
Prim<rieiăComuneiăDanicei; 
 Înă conformitateă cuă prevederileă art.5ă alin.(1),ă alin.(2)ă lit.g)ă şiă lit.i)ă dină Legeaă
nr.176/2010ă ăprivindă integritateaă înăexercitareaă func郡iiloră 群iădemnit<郡ilorăpublice,ăpentruă
modificareaă 群iă completareaă Legiiă nr.ă 144/2007ă privindă înfiin郡area,ă organizareaă 群iă
func郡ionareaă Agen郡ieiă Na郡ionaleă deă Integritate,ă precumă 群iă pentruă modificareaă 群iă
completareaăaltorăacteănormative,ăactualizat<,ăaleăLegiiănr.ă161/2003ăprivindăuneleăm<suriă
pentruăasigurareaătransparen郡eiăînăexercitareaădemnit<郡ilorăpublice,ăaăfunc郡iilorăpubliceă群iă
înămediulădeăafaceri,ăprevenireaă群iăsanc郡ionareaăcorup郡ieiăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileă
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,ăemităurm<toarea: 
 
          DISPOZI軍IE:ă 
       Art.l. Seădesemneaz<ădoamnaăPreda Elena - Liana, consilier persoana al primarului 
Comunei Danicei,ă persoanaă responsabil<ă cuă implementareaă prevederiloră referitoare la 
declaraţiileădeăavereăşiălaădeclaraţiileădeăinterese,ăprevenireaă群iămonitorizareaăsitua郡iilorădeă
incompatibilitateă群iăaăconflictelorădeăintereseălaănivelulăPrim<rieiăComuneiăDanicei; 
       Art.2. (1) Persoanaă responsabil<ă cuă implementareaă prevederilor referitoare la 
declaratiileădeăavereăsiădeclaratiileădeăintereseăîndeplineşteăurmatoareleăatributii: 

 primeşte,ăinregistreazaădeclaratiileădeăavereăsiădeclaratiileădeăintereseăsiăelibereazaă
la depunere o dovada de primire; 

 la cerere, pune la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si ale 
declaratiilor de interese; 

 ofer<ă consultan郡<ă pentruă completareaă corectaă aă rubriciloră dină declaratiiă siă pentruă
depunerea in termen a acestora; 



 evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale cu 
caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor 
de interese; 

 asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, 
prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a institutiei, daca aceasta exista, 
sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin 
anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, 
adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, 
precum si a semnaturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se pastreaza 
pe pagina de internet a institutiei si a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau 
mandatului si 3 ani dupa incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii; 

 trimite Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate ale 
declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese depuse si cate o copie certificata 
a registrelor speciale prevazute la lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la primirea 
acestora; 

 intocmeşte,ădupaăexpirareaătermenuluiădeădepunere,ăoălistaăcuăpersoaneleăcareănuăauă
depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen si informeaza 
de îndata aceste persoane, solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile 
lucratoare; 

 acordaă consultan郡<ă referitoră laă con郡inutulă siă aplicareaă prevederiloră legaleă privindă
declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor si 
intocmesc note de opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia 
depunerii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese. 

 Transmite lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus cu 
intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotita de punctele de 
vedere primite, la  Agentie pana la data de 1 august a aceluiasi an. 

 
        (2) Persoanaă responsabil<ă cuă prevenireaă 群iă monitorizareaă situa郡iiloră deă
incompatibilitateăîndepline群teăăurm<toareleăatributii: 
a) Instituireaăunuiăregistruă群iăconsemnareaăurm<toarelor: 

 Sesiz<riăANIăformulateădeăc<treăinstitu郡ie; 
 CazuriăînăcareăAgen郡iaăNa郡ional<ădeăintegritateăaăemisărapoarteădeăevaluareăprinăcareă

s-aăconstatatăînc<lcareaăregimuluiăjuridicăalăincompatibilit<郡ilor; 
 M<surileă administrativeă luateă deă institu郡ieă cuă privireă laă persoaneleă g<siteă

incompatibileă deă c<treă Agen郡iaă Na郡ional<ă deă Integritateă pentruă careă stareaă deă
incompatibilitateăaă r<masădefinitiv<- prină deciziaă instan郡eiă sauăprină necontestareaă
raportului de evaluare; 

 Sesiz<riă primiteă deă institu郡ieă deă laă ter郡eă persoaneă cuă privireă laă existen郡aă uneiă
incompatibilit<郡i; 

 M<suriă deă identificareă timpurieă implementateă laă nivelulă institu郡ieiă cuă privireă laă
incompatibilit<郡iă înă vedereaă sesiz<riiăAgen郡ieiăNa郡ionale de Integritate ( ex. audit 
intern,ă registrulă func郡iiloră sensibile,ă solicit<riă deă puncteă deă vedereă adresateă ANIă
etc.); 



 M<suriăadministrativeăadoptateăprinăînl<turareaăcauzelorăsauăcircumstan郡elorăcareăauă
favorizată înc<lcareaă normeloră privindă incompatibilit<郡ile;ă - Avertismente de 
integritate emise; 

b) Informareaăanga郡a郡iloră /ă ale群iloră localiă cuăprivireă laăprevedirleă legaleăprivindă regimulă
incompatibilit<郡ilor,ăprecumă群iălaăcanaleleădeăcominicareăintern<ăreglementateăînăcazulăînă
careăseădore群teăsesizareaăuneiăsitua郡iiădeăincompatibilite; 
c) Evaluareaă graduluiă deă cunoa群tereă deă c<treă angaja郡iă aă normeloră privindă regimulă
incompatibilit<郡ilor,ăprinăelaborareaă群iăaplicareaăunorăchestionareădeăevaluare; 
d) Monitorizareaăm<surilorădeăidentificareătimpurieăimplementateălaănivelulăinstitu郡ieiăcuă
privireălaăincompatibilit<郡i,ăînăsitua郡iaăînăcareăacesteaăauăfostădetaliateăînăproceduraăintern<ă
specific<; 
e) Anualăparticip<ă laăcompletareaăInventaruluiăm<surilorădeătransparen郡<ă institu郡ional<ă群iă
deăprevenireăaăcorup郡ieiăprin transmitereaă indicatorilorăaferen郡iăm<suriiăpreventiveă nr.ă 6ă
„Incompatibilit<郡i”ăresponsabiluluiăSNAădeălaănivelulăinstitu郡iei,ăceăvaăaccesaăînăacestăsensă
portalul SNA ( http://sna.just.ro); 
f) Colaboreaz<ăcuăDirec郡iaă Integritate,ăBun<ăguvernareă 群iăPolitici Publice ( DIBGPP) la 
elaborarea documentelor aferente indicatorului; 
g) adoptareaă uneiă proceduriă interneă privindă prevenireaă 群iă gestionareaă situa郡iiloră deă
incompatibilitate 
 
(3) Persoanaăresponsabil<ăcuăprevenireaă群iămonitorizareaăsitua郡iilorăprivindăconflictele de 
intereseăîndepline群teăăurm<toareleăatributii: 
a) Instituireaăunuiăregistruă群iăconsemnareaăurm<toarelor: 

 Declara郡iiădeăab郡inere; 
 Situa郡iiăînăcareăsuperiorulăierarhicăaădispusăînlocuireaăpersoaneiăaflat<ăînăsitua郡iaădeă

poten郡ialăconflictădeăinterese; 
 Sesiz<riăprimiteădeăinstitu郡ieădeălaăter郡eăpersoaneăcuăprivireălaăexisten郡aăunuiăconflicită

de interese; 
 Deciziile ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese; 
 M<surileăadministrativeăluateădeăinstitu郡ieăcuăprivireă laăpersoaneleăînăcazul c<roraă

raportulădeăevaluareăemisădeăAgen郡iaăNa郡ional<ădeăIntegritateăreferitorălaăconstatareaă
conflictuluiădeăintereseăaăr<masădefinitiv; 

 M<suriă administrativeă adoptateă deă institu郡ieă pentruă înl<turareaă cauzeloră sauă
circumstan郡elorăcareăauăfavorizatăînc<lcareaănormelorăprivindădeclarareaăaveriloră群iă
a intereselor; 

 Sesiz<rileă parchetuluiă privindă posibilaă s<vâr群ireă aă infrac郡iuniiă deă conflicteă deă
interese; 

 Rechizitoriiă/ăcondamn<riăprivindăs<vâr群ireaăinfrac郡iuniiădeăconflicteădeăinterese; 
 Avertismente de integritate emise; 

b) Evaluareaă graduluiă deă cunoa群tereă deă c<treă angaja郡iă aă normeloră privindă conflictulă deă
interese,ăprinăelaborareaă群iăaplicareaăunorăchestionareădeăevaluare; 
c) Participareaălaăac郡iuniădeăformareă/ăinformareăaăangaja郡ilorăcuăprivireălaăregimulă juridic 
al conflictului de interese; 



d) Monitorizareaă implement<riiă unoră m<suriă deă identificareă timpurieă aă incidenteloră deă
integritateă(avereănejustificat<,ăconflictădeăintereseă),ăînăvedereaăsesiz<riiăAgen郡ieiăNa郡ionaleă
de Integritate ( ex. Audit intern ) 
  
    Art.3.  Prezentaădispozi郡ieăseăcomunic<: 

- Institu郡ieiăPrefectuluiă– Jude郡ulăVâlcea; 
- Doamnei Preda Elena Liana; 

 
 
 
 
PRIMAR,                                        CONTRASEMNEAZ; 
DUMITRU PIRNECI              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DELEGAT, 
                                                         VOIMAN IONUT NARCIS 
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