
PRIMĂRIA HĂRMĂNEŞTI 

 JUDEŢUL IAŞI 

                                         Dispoziţia nr. 21 

Primarul Comunei Hărmăneşti, Judeţul Iaşi; 

Având în vedere referatul nr. 918/16.02.2022 a d-nei Andriescu Oana Elena, inspector 

principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hărmănești, județul Iași, 

responsabil cu implementarea SNA prin care propune aprobarea Planului de integritate pentru 

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 la nivelul Comunei 

Hărmănești, județul Iași; 

Având în vedere  prevederile art. 6 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 

decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a 

documentelor aferente acesteia, seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate 

obiectivelor și măsurilor din strategie și a  surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a 

standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

    Având în vedere  prevederile Legii nr. 544 /2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

   În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.a) și d)  și ale art. 196 ali. (1) lit. a) din Ordonanța  

de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteroare, 

 

  

D   I   S   P   U    N    E; 

 

Art.1. Se stabilește Grupul de lucru anticorupție, pentru implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei Comunei Hăemănești, județul  Iași, în următoarea 

componență: 

- Fasolă Daniela Liliana – secretar general UAT Hărmănești; 

- Andriescu Oana Elena – inspector; 

- Petianu Angelica – referent. 

 

Art.2.  Persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-

2025, la nivelul Primăriei Comunei Hărmănești, județul Iași au ca principale atribuții: 

- Identificarea riscurilorși vulnerabilităților specific instituției și măsurile de remediere ale 

acesteora; 

- Elaborarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

2021-2025, la nivelul Primăriei Comunei Hărmănești, județul Iași; 

- Implementarea cadrului legislative anticorupție ce vizează, în principal prevenirea corupției 

în UAT hărmănești. 

 

Art.3. Secretarul unităţii administrativ - teritoriale Hărmăneşti va comunica copie după 

prezenta persoanei prevăzute la art. 1  precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative; 

 

Data astăzi: 16.02.2022 

    

        Primar                                                                           Avizat  pentru legalitate,                         

     Ioan Secrieru                                                                   Daniela Liliana Fasolă       

                                          

 

 


