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DISPOZIŢIA Nr. 189
privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la

declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese  la nivelul  comunei Pădureni  ,  judeţul Vaslui

Având în vedere:
- prevederile art. 5 alin. (1) şi alin. (2) litera “g”şi litera “i” şi pe cele ale art. 6 şi art. 7 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;
- conform procedurilor  Ordinului nr. 96/04.01.2021pentru aprobarea procedurii de transmitere la
distanţă a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi condiţiile în care acestea se
realizează;
  -  în temeiul prevederilor  art. 155 alin. (1)  litera “d”  coraborat cu alin. (5) litera “a”  , art. 196 alin.
(1)  litera “b”  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare
   

Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judetul Vaslui

DISPUN:

              Art.1 Se desemnează doamna Munteanu Mirela – secretar general al comunei Pădureni ,
judeţul Vaslui 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  are următoarele atributii: 

a) primeşte, înregistrează    declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese  şi eliberează la
depunere o dovadă de primire;

b) la cerere pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere si  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  si   declaraţiile  de  interese   în  registre  speciale  cu
caracter public , denumite  Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor
de interese;

e) asigură afişarea şi  menţinerea declaraţiilor  de  avere şi  a  declaraţiilor  de  interese  pe
pagina de internet a comunei prin anonimizarea adresei imobilelor declarate , cu excepţia
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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 comunei pe toată durata exercitării funcţiei
sau a mandatului şi 3 ani după încetarea acestora li se arhivează potrivit legii;

f) trimit Agenţiei Naţionale de Integritate , 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 litera „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.

i) asigură implementarea prevederilor Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor
de avere şi a declaraţiilor de interese conform Ordinului A.N.I nr. 96/2021;

j) urmăreşte  parcursul  rapoartelor  de  evaluare  întocmite  de  ANI  ,  modul  de  rămânere
definitivă a acestora şi analiza constatărilor formulate de ANI pentru a stabili măsurile ce
trebuie luate în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a conflictelor de interese;

k) desfăşoară cu personalul  entităţii  activităţi  de  cunoaştere  a  prevederilor  legislaţiei  în
vigoare cu privire la prevenirea conflictelor de interese ;

l) dezvoltă şi implementează  instrumente de evaluare a cunoştinţelor personalului entităţii.
   Art.3  Fişa postului  persoanei responsabile  cu atribuţii  de implementare a prevederilor
legale referitoare la declaraţiile de avere şi  ale declaraţiile de interese se completează cu
atribuţiile delegate prin prezenta dispoziţie.
  Art.4 Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului general

al  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui  Institutiei  Prefectului  –  Judetul  Vaslui ,  doamnei  Munteanu
Mirela precum şi pe pagina de internet a instituţiei. 

                                                                                                              Pădureni,   6 august 2021
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                               

                                                                                                               Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                         Secretar general 

Munteanu Mirela
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