
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 8 

   Privitor la: - desemnarea unei persoane responsabile care asigură implementarea 
prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; 
 

Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  
Văzând referatul nr. 177 din 10.01.2022, întocmit de secretarul general al comunei, prin 

care se propune desemnarea unei persoane responsabile care asigură implementarea 
prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese;  

În conformitate cu dispoziţiile art.5, alin.1, alin.2, lit.g-i, din Legea nr. 176/2010, 
privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei 
Nationale de Integritate, precum și pentru modificarea si completarea altor acte normative, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și art.155, alin.5, lit.e din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
     Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E  

Art.1 – Se desemnează doamna Iordan Cristiana, funcționar public de execuție, 
referent, grad profesional superior, compartiment stare civilă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, persoană responsabilă care asigura implementarea prevederilor 
legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, pentru primar, viceprimar, 
consilieri locali, secretar general comună și funcționarilor publici de execuție.  

Art.2 – Atribuţiilor persoanei desemante în articolul precedent sunt următoarele: 
a) primesc, înregistreaza declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la 

depunere o dovada de primire; 
     b) la cerere, pun la dispozișia personalului formularele declarațiilor de avere și ale 
declarațiilor de interese; 
    c) oferă consultanța pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru 
depunerea in termen a acestora; 
     d) evidențiaza declarațiile de avere si declarațiile de interese în registre speciale cu 
caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de 
interese, ale caror modele se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei; 
     e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, 
prevazute în anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la 
avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei 
imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției 

-//- 



care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. 
Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a institutiei 
și a Agenției pe toata durata exercitarii funcției sau mandatului si 3 ani dupa încetarea 
acestora și se arhiveaza potrivit legii; 
    f) trimite Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale 
declaratiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a 
registrelor speciale prevazute la lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora; 
    g) întocmesc, dupa expirarea termenului de depunere, o lista cu persoanele care nu au 
depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen si informează de îndată 
aceste persoane, solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucratoare; 
    h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind 
declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese si a incompatibilităților și întocmesc 
note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii 
declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese. 

Art.3 - Dispoziţia se comunică: 
         - d-nei Iordan Cristiana; 

            - A.N.I. 
              - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul legalității; 

 

ȘIRINEASA, 12 ianuarie 2022  

 

 

                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
 Primar,                                            Secretar general comună, 
 
Ion STREINU                                      jurist Paul Gh.POPESCU     
 
               
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 3; 
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