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Privind aprobarea Planului de integritate si desemn area coordonatorului si a 
responsabile pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorup tie 2021 

 În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 

modificările şi completările ulterioare;
- Constituţia României; 

           - OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,,
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit

instituţiile publice; 
             -Hotărârea  nr. 1.269/2021 
documentelor aferente acesteia 
             -Raportul de specialitate nr.

În temeiul art.155,alin.1,lit.d,alin.5,lit e 
Administrativ, 

 
 Primarul comunei Ceica,
 

             Art.1. Se aprobă declaraț
coordonatele Strategiei naționale anticorup
dispoziţie. 

Art.2. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea,
Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 
dispoziţie. 
      Art.3. Se desemnează coordonatorul si a responsabilii pentru implementarea Strategiei Nationale 
Anticoruptie 2021 - 2025 la nivelul comunei Ceica,dup
 
-Dorel Octavian Goldea,secretar general
 
- Bar Ivan Maria,consilier achizi
 
- Pop Marin Sorin ,consilier superior
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D I S P O Z I ŢI E 
 
 
 

Privind aprobarea Planului de integritate si desemn area coordonatorului si a 
pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorup tie 2021 

comunei Ceica 
 

În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corup

rile ulterioare; 
 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,, 
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorit

/2021 privind aprobarea Strategiei nationale Anticoruptie
 

Raportul de specialitate nr.426/10..02.2022 întocmit de compartimentul resurse umane,
art.155,alin.1,lit.d,alin.5,lit e și art.196,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Primarul comunei Ceica,  

D I S P U N E :  
 
 

ția privind asumarea agendei de integritate organiza
ionale anticorupție 2021-2025,conform anexei, anexei nr. 

 Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul comunei
ţie pentru perioada 2021-2025 prevăzută în 

 coordonatorul si a responsabilii pentru implementarea Strategiei Nationale 
2025 la nivelul comunei Ceica,după cum urmează: 

Dorel Octavian Goldea,secretar general -coordonator 

Bar Ivan Maria,consilier achizi ții publice- responsabil implementare SNA

,consilier superior -responsabil implementare SNA 

 

 

 

 

Privind aprobarea Planului de integritate si desemn area coordonatorului si a persoanelor 
pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorup tie 2021 - 2025 la nivelul 

ionarea faptelor de corupţie, cu 

 a personalului contractual din autorităţile şi 

nticoruptie  2021-2025 si a 

.2022 întocmit de compartimentul resurse umane,; 
i art.196,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul 

asumarea agendei de integritate organizaționalăîn 
anexei nr. 1  la prezenta 

la nivelul comunei Ceica, a 
ă în anexa nr. 2  la prezenta 

 coordonatorul si a responsabilii pentru implementarea Strategiei Nationale 

responsabil implementare SNA  



Art.4. Prevederile prezente Dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către persoanele desemnate la 
art.3 din prezenta dispoziție 

Art.5. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 
prevederilor Legii nr. 554/2004. 

 
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituția Prefectului-Județul Bihor 
- 1 ex. dosar 
- Comp. Resurse umane 
- Persoanele nominalizate la art.4 
-monitorul oficial local 

 
 
 
 
 
                 Primar                                                                         Avizat   pentru legalitate 
                                                                                                             Secretar general 
               Șovre Ana Livia                                                              Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 72  din 10 februarie   2022  
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Nr.426  din 10.02.2022 
 
 
                                                        
 
 

aprobarea Planului de integritate si desemnarea coo rdonatorului si a responsabilului 
pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorup tie 2021 

 
În conformitate cu prevederile:
 
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 

modificările şi completările ulterioare;
- Constituţia României; 

           - OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,,
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit

instituţiile publice; 
             -Hotărârea  nr. 1.269/2021 
documentelor aferente acesteia 
  

-În temeiul art.155,alin.1,lit.d,alin.5,lit e 
Codul Administrativ, 

        Prin prezenta rog  emiterea unei dispozi
desemnarea coordonatorului si a responsabi
Anticoruptie 2021 - 2025 la nivelul comunei Ceica

 

 
 
 

COMUNA  CEICA 
PRIMAR 
România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

                                                        RAPORT  DE  SPECIALITATE  

aprobarea Planului de integritate si desemnarea coo rdonatorului si a responsabilului 
pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorup tie 2021 

comunei Ceica 

În conformitate cu prevederile: 

Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corup
rile ulterioare; 

 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,, 

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorit

/2021 privind aprobarea Strategiei nationale Anticoruptie
 

În temeiul art.155,alin.1,lit.d,alin.5,lit e și art.196,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind 

Prin prezenta rog  emiterea unei dispoziții privind aprobarea Planului de integritate si 
desemnarea coordonatorului si a responsabilului pentru implementarea Strategiei Nationale 

2025 la nivelul comunei Ceica 
 
 
 

Consilier resurse umane 
 

Bar  Florica  Mariana 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

aprobarea Planului de integritate si desemnarea coo rdonatorului si a responsabilului 
pentru implementarea Strategiei Nationale Anticorup tie 2021 - 2025 la nivelul  

ionarea faptelor de corupţie, cu 

 a personalului contractual din autorităţile şi 

nticoruptie  2021-2025 si a 

i art.196,alin.1,lit.b din OUG nr.57/2019 privind 

aprobarea Planului de integritate si 
lului pentru implementarea Strategiei Nationale 


