
 
ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
COMUNA  T UTEU 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I  I A    NR.  80 

Din 01 februarie 2017 
Privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Na ionale 

Anticorup ie 2016 – 2020 la nivelul UAT Comuna T uteu, jude ul Bihor 
 
 

            Primarul Comunei T uteu, jude ul Bihor: 
Având în vedere Referatul de specialitate nr. 204 din 01.02.2017 întocmit de 

compartimentul de specialitate, 
Respectând prevederile H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 

pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţ , a riscurilor asociate obiectivelor şi 
m surilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului m surilor de transparenţ  instituţional  
şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public, 

În conformitate cu art. 63, alin. 1, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  
local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia public  local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

 
D I S P U N E : 

 
            Art.1. Se aprob  Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale 
Anticorupţie SNA 2016 – 2020 în cadrul UAT Comuna T uteu. 
           Art.3. Prezenta dispoziţie se comunic : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor 
- Ministerul Dezvot rii și Fondurilor Europene 
- d-nei Silagh Adela Maria 
- d-nei Cozma Gabriela Florentina 
- la dosarul de personal 
- la dosar. 

 
 
                  PRIMAR                                                                              Avizat pentru legalitate, 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN                                                                         Secretar 
                                                                                                                    Silaghi Adela Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                   APROBAT, 
JUDE UL BIHOR                         PRIMAR 
COMUNA T UTEU       VINCZE NANDOR-ŞTEFAN 
COMPARTIMENT JURIDIC ȘI  
ACCESARE FONDURI 
Nr. 204 din 01.02.2017 
     

R E F E R A T 
Privind aprobarea Planului de integritate pentru cu implementarea Strategiei Na ionale 

Anticorup ie 2016 – 2020 la nivelul UAT Comuna T uteu, jude ul Bihor 
 
 

                
Având în vedere adresa Ministerului Dezvolt rii Regionale și Fondurilor Europene, având 

num rul de înregistrare 104504/09.11.2016, cu privire la iniţierea procesului de implementare a 
Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 

Respectând prevederile H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 
pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţ , a riscurilor asociate obiectivelor şi 
m surilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului m surilor de transparenţ  instituţional  
şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public, 

În conformitate cu art. 63, alin. 1, lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public  
local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia public  local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 

 
 

PROPUN 
PRIMARULUI COMUNEI T UTEU 

 

Aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie SNA 
2016 – 2020 în cadrul UAT Comuna T uteu. 
 
 
 

Întocmit, 
Jr. Silaghi Adela Maria 
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