
ROMANIA 
COM UNA OTESANI 
JUDETUL VALC EA 

-PRIMAR-

DISPOZITIA NR.124. 
PRIVITOR LA: Modificarea si completarea art.1. din Dispozitia Primarului nr.1 

2018 privind desemnarea persoanei responsabila care asigura im 
prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese ale 
si functionarilor publici din cadrul consiliului Local otesani si di 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani. 

Primarul comunei Otesani,judetul Valcea,- OPRISOR MIRCEA-; 

Otesani, judetul Valcea,inregistrat sub nr.2.891 din 30 iunie 2021, prin care se pro 
dispozitiei primarului privind modificarea si completarea art.l. din Dispozitia Primarului 

din 1 nie 
a a 
l cali 

iunie 2018 privind desemnarea persoanei responsabila care asigura implementarea prev 
privind declaratiile de avere si de interese ale alesilor locali si functionarilor publ 
Consiliului Local Otesani si din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei tesa 1· 

În coriformitate cu prevederile: 
-art.5 alin.(!)., alin.(2). lit.g). şi art.6 alin.(l)., art.J9 alin.(l). din Legea nr.17 2010 1:"1 1 ind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţi/ar publice, pentru modificarea şi cam ·Zetar 1 egii 
nr.144/2007 privind îrifiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integ "tate, l r,j.JI um 
şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

-Legii 16112003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei î 1't rea 
demnităţi/ar publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţiona ea c J ! iei, 

difi 1 . o Il r e sl 

2019 1 1� 

cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.J55 alin.(l). lit. e)., din O.UG. nr. 57/2019 privind Codul udministrativ, cu 

completările ulterioare; 
In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZI TIE 

Art.J.-Se modifică şi se completează art.l al Dispoziţiei nr.128111 iunie 2018 privin · !dese n rea 
persoanei responsabila care asigura implementarea prevederilor legale privind declaratii de l i si 

l. dz" a1 rul
. 

de interese ale alesilor locali si functionarilor publici din cadrul consiliului Local otesani 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani şi va avea următorul conţinut: t 11 

"Art.l. (1) Se desemnează d-na Bondoc Elena-Eliodora, secretarul genera al c �nei 

Otesani, judetul Va/cea, persoana responsabila care asigura implementarea preve 'rilor klale 

privind declaratiile de avere si de interese ale alesilor locali si functionarilor publi · din J 1 ruf 

consiliului Local otesani si din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei ! tesa 1 



-

(2) Se desemnează persoana nominalizată la alin.(l). din prezenta disp. �ţfe ca 

persoană responsabilă pentru a urmări parcursul rapoartelor de evaluare întocmi e de ri, a 

modului de rămânere definitivă a acestora şi a analiza constatărilor formulate de ANI"� 
1 Art.2.-Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Primarului Comunei Otesani nr. 12'8/20 ·1 u se 

modifica. 1 l1 1 
Art.3. -Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispoLJ�ztie n· tifiutiei 

Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si va asigu;h adJ l e�ka la 

indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii. 

OTESANI- 30 IUNIE 2021. 
RED. O.M. 
DACT. B.E. 
NR.EX 5. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALIII'AT 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 


