
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

COMUNA CĂLINEŞTI 
PRIMAR 

 
DISPOZIłIE 

Privind : desem narea reprezentanților Primăriei  Comunei Călinești, județul T eleorman, responsabili cu 
implem entarea Strategiei  Naționale Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 

 
Primarul Comunei Călineşti , judeŃul  Teleorman, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- adresa Ministerului Dezvol tării Regionale, Administrației Publice și  Fondurilor Europene, cu nr. 

104504/09.11.2016; 
- prevederile art. 6, alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea S trategiei 

naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate 
obiectivelor și m ăsurilor din strategie și a surselor de veri ficare, a inventarului măsurilor de transparență 
insti tuțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 
inform ațiilor de interes public; 
- prevederile art. 63, alin. (1), lit. „e” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul art. 68, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. ”a’, alin. (6) şi  (7) din Legea nr. 215/2002, a administraŃiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare: 
 

 DISPUNE 
 

Art.1. Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 -2020, la nivelul autorităților 
administrației  publice locale din Com una Călinești , județul  Teleorm an se desemnează următorii reprezentanți: 

- d-l Jalbă Marius Dumitru, secretar al Comunei Călinești, județul Teleorm nan, în cali tate de coordonator al 
planului  de integri tate al SNA 2016 -2020; 

- d-ra Bratu Alida Sorina, inspector în cadrul  aparatului  de specialitate al  prim arului, în calitate de 
persoană de contact cu Direcția Integritate, Bună Guvernare și Etică.  

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziŃie Insti tuției Prefectului - Județul Teleorman, în 
vederea exercitării controlului de legali tate, autorităŃilor în drept şi persoanelor nom inalizate în prezenta 
dispozitie.  
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