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COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 25
din 7 Februarie 2023

  privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor
referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul Unității

Administrativ Teritoriale - Comuna Ciclova Română, județul Caraș-Severin

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin   
        Avand in vedere :

- dispozițiile art.15 alin.(1) și alin.(2) lit.g) și lit.i) din Legea nr.176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și
completarea  Legii  nr.144/2007  privind  înființarea,  organizarea  și  funcționarea
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor
acte normative ; 

-  dispozițiile  art.76,  art.79,  art.87-93  și  cele  ale  art.  97-98  din  Legea
nr.161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenței  în  exercitarea
demnităților  publice,  a  funcțiilor  publice  și  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  și
sancționarea corupției ; 

-  prevederile  Ordinului  nr.96 din  4.01.2021 pentru  aprobarea Procedurii  de
transmitere la distanță a declarațiilor de avere și interese, precum și condițiile în
care aceasta se realizează. 

În  temeiul  art.  196  alin.(1)  lit.  b)  din  OUG  nr.57/2019,  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

D I S P U N :
    Art.1 – Se desemnează doamna Daniela–Georgetta Novac, secretar general al
UAT  Ciclova  Romana,  ca  persoană  responsabilă  cu  implementarea  prevederilor
referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.

Art.2 –  Atributiile doamnei Daniela–Georgetta Novac, sunt cele prevazute in
Cap.  II,  art.  6  si  art.  7  din  Legea  176/201O privind  integritatea  in  exercitarea
functiilor  si  demnitatilor  publice,  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.
144/2007  privind  infiintarea,  organizarea  si  functionarea  Agentiei  Nationale  de
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu
modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3 – Secretarul  general  va  comunica  prezenta  dispoziţie  persoanelor  şi
autorităţilor interesate. 

  Primar                                        Contrasemneaza pentru legalitate
Cătălin–Mircea Golu                                   Secretar general 

   Daniela–Georgetta Novac


