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DISPOZITIE 

Privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situaţiilor 
de pantouflage la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru 

 
 Primarul Comunei Bozioru, Judetul Buzau; 

 Avand în vedere: 
§ Prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Prevederile Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

§ O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu 
modificările şi completările ulterioare; 

§ Hotărârea nr.583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de 
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, 
a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor  de publicare a 
informaţiilor de interes public; 

§ O.S.G.G. nr.600/20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice; 

În temeiul art.196, lit. b) din Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
emit următoarea, 
 

DISPOZITIE: 
 

 Art.1. – Se desemnează dna. Oprea Mirela – Secretar General 
Comună -  persoană responsabilă cu monitorizarea situaţiilor de 
pantouflage la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău. 



 
 Art.2. – Persoana desemnată are următoarele atribuţii: 
    a) realizează activităţi de informare şi prevenire a situaţiilor de 
pantouflage; 
     b)  întocmeşte şi actualizează permanent lista cu salariaţii care intră 
sub incidenţa prevederilor legale privind pantouflage-ul . 
 
 Art.3. – (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de 
zile de la comunicare la Primarul Comunei Bozioru. 
   (2) În cazul în care sunteţi nemultumit de soluţionarea contestaţiei, 
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul Buzău, potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004. 
 
 Art.4. – Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului- 
Judeţul Buzău, Primarului Comunei Bozioru, persoanei desemnate. 
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                                                                      APROB,  
                                                                      Primar: 

     Grigore Valentin 
 

REFERAT 
Privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situaţiilor 

de pantouflage la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru 
 

 
 Domnule Primar, 
 Subsemnata, Buduianu Liliana, referent superior în cadrul Primariei 
Comunei Bozioru, va aduc la cunostinta urmatoarele, 
 În temeiul prevederilor: 

§ Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 
cu modificările şi completările ulterioare; 

§  Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

§ O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu 
modificările şi completările ulterioare; 

§ Hotărârea nr.583/10.08.2016 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de 
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, 
a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor  de publicare a 
informaţiilor de interes public; 

§ O.S.G.G. nr.600/20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 



 
§ art.196, lit. b) din Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUN: 
      Emiterea unei dispoziţii cu  persoana responsabilă cu monitorizarea 
situaţiilor de pantouflage la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul 
Buzău. 

 
  

Referent , 
 

Buduianu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 

 

 CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI BOZIORU 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI BOZIORU NR.  / 2021 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției1) 27/04/2021 

 
2 Comunicarea către prefectul județului2) 27/04/2021 
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 27/04/2021 
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) - 
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 27/04/2021 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2020 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în exercitarea 

atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de 

la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la 

data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 

 


