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 D I S P O Z I Ț I A  NR. 620 

       Din 13.12.2022 

 

 

 Primarul  comunei Viziru, județul Brăila 

Având în vedere: 

        

▪ Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind 

inițierea implementării Strategiei Naționale Anticoruptie (SNA) 2021-2025); 

▪ Referatul de specialitate nr. 12372/13.12.2022; 

▪ Declaratia de aderare privind asumarea agendei de integritate organizațională în 

coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale 

Anticorupție 2021-2025 si a documentelor aferente. 

 

 

DISPUNE: 

 

         Art.1 La data prezentei se desemnează la nivelul Primăriei comunei Viziru grupul 

de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticoruptie (SNA) pe 

perioada 2021-2025, în următoarea componență:  

 

▪ Lungu Dragoș Silviu – Secretar General UAT Viziru în calitate de responsabil- 

coordonator al Planului sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul 

Primăriei comunei Viziru a Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe 

perioada 2021-2025; 

▪ Burcuș Virgil – inspector resurse umane- asigură activitatea de relații cu 

publicul, conf. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes 

public si Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică precum și responsabilitatea protec 

▪ Androne Paul – inspector ISU- asigură legătura cu Secretariatul tehnic al SNA 

și afișarea la sediul instituției și pe site-ul acesteia activitatea grupului de lucru 

( raportul și inventarul măsurilor). 
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Art. 2 Membrii Grupului de lucru au în principal următoarele atribuții: 

- Elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției referitoare la SNA; 

- Elaborarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a 

măsurilor de remediere a acestora; 

- Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor 

eferenți; 

- Informarea anticorupție a angajaților; 

- Indentificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004 privind unele 

măsuri referitoare la bunurile primite cu titplu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 

protocol în exercitarea mandatului sau funcției. 

Art. 3 Secretarul general al comunei Viziru comunică prezenta dispoziție autorităților, 

instituțiilor si persoanelor interesate. 

  

 

 
 

 

        P R I M A R,  

 Ana Cornelia MĂCRINEANU 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                              Secretar  General, 

                                                                                                                  Dragoș Silviu LUNGU   

                             

 

 
 

 

 


