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DISPOZIŢIE 

Privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 
prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese, la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 
 

         Primarul Comunei Bozioru, Judetul Buzău; 
      Avand în vedere: 

§ Dispoziţiile art.15 alin.(1) şi alin.(2) lit.g) şi lit.i) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative; 

§  Dispoziţiile art.76, art.79, art.87-93 şi cele ale art. 97-98 din 
Legea 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; 

§ prevederile Ordinului nr.96/04.01.2021 – pentru aprobarea 
Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi 
interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează. 

 
     În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emit 
următoarea, 

DISPOZIŢIE 

      Art.1. –  Se desemnează doamna OPREA Mirela – Secretar 
General Comună, ca persoană responsabilă cu implementarea 
prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese.        
      Art.2. –  Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor 
referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 
îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 
şi eliberează la depunere o dovadă de primire; 
b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de 
avere şi ale declaraţiilor de interese; 
 



 
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din 
declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora; 
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre 
speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere 
şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei; 
e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale 
declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de 
internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în 
termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei 
imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei 
instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric 
personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile 
de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei 
pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după 
încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii; 
f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii 
certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese 
depuse şi câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. 
d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 
g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu 
persoanele care nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese în acest termen şi informează de îndată aceste persoane, 
solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 
h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor 
legale privind declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese 
şi a incompatibilităţilor şi întocmesc note de opinie în acest sens, la 
solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de 
avere şi a declaraţiilor de interese.  
      Art.2. – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
încredinţează persoana nominalizată la art.1. 
           (2) - La data emiterii prezentei , orice alte dispoziţii contrare  se 
abrogă. 
       Art.3.   Secretarul  General al Comunei Bozioru va comunica 
prezenta dispoziţie persoanelor şi autorităţilor interesate.  
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         BOZIORU 
 
            PRIMAR,    

     GRIGORE Valentin                       CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                   Secretar General Comună, 
                                                       OPREA Mirela  
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                                                                      APROB,  

                                                                      Primar: 
     Grigore Valentin 

 
 

REFERAT 
Privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 

prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese, la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
 

 Domnule Primar, 
 Subsemnata, Buduianu Liliana, referent superior în cadrul 
Primariei Comunei Bozioru, va aduc la cunostinta urmatoarele: 
       În temeiul prevederilor  art.15 alin.(1) şi alin.(2) lit.g) şi lit.i) din 
Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative; 

    Ţinând seama de dispoziţiile art.76, art.79, art.87-93 şi cele ale 
art. 97-98 din Legea 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; 

    Conform prevedrilor Ordinului nr.96/04.01.2021 –pentru 
aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de 
avere şi interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează. 
 
     Ţinând cont de prevederile legale expuse mai sus şi de  cele ale  
art.196, lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă propun,  
emiterea unei dispoziţii privind desemnarea persoanei responsabile cu 
implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi 
declaraţiile de interese, la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
 

Referent superior, 
Buduianu Liliana 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


