
 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

PRIMAR 
 

 

DISPOZIŢIE Nr. 119 
privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 

prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese, la nivelul 
Comunei Ziduri 

 
 

Primarul comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul compartimentului de specialitate, inreg. sub nr. 

3934/10.06.2020; 
- prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. g) și lit.i), art. 6 și art. 7) din 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice; 
- prevederile art. 76, art. 79, art. 87-93 și cele ale art. 97-98 din Legea 

nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; 

- prevederile art. 229, art. 230 și art. 445 din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 

      În temeiul art. 196, alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

 

DISPUN: 
 

              Art.1. Se desemnază persoană responsabilă cu implementarea 
prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese d-na Racovanu 

Mariana – secretar general Comuna Ziduri.                        
         Art.2. Funcționarul public desemnat, care asigură implementarea 
prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese 

are următoarele atribuții: 
- primește, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și 

eliberează la depunere o dovadă de primire; 
- la cerere, pune la dispoziția personalului formularele declarațiilor de 

avere și ale declarațiilor de interese; 

- oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații 
și pentru depunerea în termen a acestora; 



- evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre 

speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și 
Registrul declarațiilor de interese; 

- asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor 
de interese pe pagina de internet a comunei. Declarațiile de avere și 
declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a comunei 

pe toată durata exercitării funcției sau a mandatului și 3 ani după 
încetarea acestora și se arhivează potrivit legii; 

- trimite Agenției Nationale de Integritate, în vederea îndeplinirii 

atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale 
declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor 

speciale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare; 
- intocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu 

persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de 

interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, 
solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare; 

- acordă consultanță, referitor la conținutul și aplicarea prevederilor 
legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și 
a incompatibilităților și intocmesc note de opinie in acest sens, la 

solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere 
și a declarațiilor de interese.                    

          Art. 3. Secretarul comunei Ziduri, judeţul Buzău va comunica 

prezenta dispoziţie: 
- Instituției Prefectului județul Buzău; 

- Agenției Naționale de Integritate; 
- avizierul propriu al instituției; 
- pagina de internet a instituției. 

 
 

 
 

 

               Primar,                                            Avizat, 
         Nedelcu Nicolaie                               Secretar general,                                                                                                                     

                                                Racovanu Mariana 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 


