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DISPOZIȚIA Nr.28/21.03.2022 

de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de 
integritate organizațională la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău 

 
 
 
Luând în considerare: 

 Referatul secretarului general al comunei nr.1020 din 
21.03.2022 referitor la îndeplinirea procedurilor privind asumarea unei 
agende de integritate instituțională la nivelul Comunei Bozioru, județul 
Buzău,  

Având în vedere prevederile: 
 art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a 
documentelor aferente acesteia; 

 art. 154 – 155 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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, Primarul 
comunei Bozioru, județul Buzău, emite prezenta: 

 
                                     DISPOZIŢIE, 
 

Art.1. – Se aprobă Declarația privind asumarea agendei de 
integritate organizațională la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău, 
conform anexei la prezenta dispoziție. 

Art. 2. – Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică și se 
va comunica, în condițiile legii, prin grija Secretarului general al 
Comunei Bozioru, județul Buzău, Instituției Prefectului județului 
Buzău. 
 
      
      PRIMAR    
  GRIGORE Valentin 
 
……………………….      CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  
                  OPREA  Mirela 
       
                                                              ……………… 
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Nr. 1020/21.03.2022 
 APROB  

Primar, 
 

  Grigore Valentin 
 

REFERAT 

de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de 
integritate organizațională la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău 

 
 
 
 

 Domnule Primar, 
 
 Subsemnata OPREA MIRELA , secretar general comună, în  

cadrul Primăriei Comunei Bozioru, vă aduc la cunoştintă 
urmatoarele:  

 Având în vedere prevederile: 
 art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 

privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a 
documentelor aferente acesteia; 

 art. 154 – 155 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Luând în considerare prevederile legale expuse mai sus, vă 
propun , emiterea unei dispoziţii pentru aprobare a Declarației privind 
asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei 
Bozioru, județul Buzău. 
 

 
 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

 OPREA Mirela 
 
 ………………………. 
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U.A.T. COMUNA BOZIORU 

JUDEȚUL BUZĂU 
 

   Anexă la Dispoziția nr.28/21.03.2022 

 
 

DECLARAȚIE 
PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZAȚIONALĂ LA 

NIVELUL COMUNEI BOZIORU, JUDEȚUL BUZĂU 
 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 
naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia,  

PRIMARUL COMUNEI BOZIORU , JUDEȚUL BUZĂU, 
în calitate de autoritate executivă la nivelul UAT Comuna Bozioru, județul 

Buzău, cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a 
decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a 
hotărârilor consiliului local, 

asumându-și responsabilitatea respectării viziunii, misiunii și principiilor 
generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, 

recunoscând importanța îndeplinirii obiectivelor și măsurilor Strategiei 
Naționale Anticorupție 2021-2025, precum și a respectării mecanismului de 
monitorizare a strategiei, 

reafirmând angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle ce îi revin în legătură 
cu respectarea și aplicarea măsurilor și standardelor aferente promovării unui 
climat de integritate și transparență instituțională la nivelul UAT Comuna Bozioru, 
județul Buzău,  

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE 
privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul UAT 

COMUNA BOZIORU, JUDEȚUL BUZĂU, având ca prioritate implementarea cadrului 
legislativ anticorupție aferent perioadei 2021-2025, cu următoarele obiective 
generale: 

1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul 
Primăriei Comunei Bozioru, județul Buzău; 

2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor; 
3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative 

pentru prevenirea și combaterea corupției; 
4. Consolidarea integrității și transparenței instituționale. 

 

PRIMAR, 
Grigore Valentin 

 
.................................... 

 
 

Data  21.03.2022 
 


