
ROMÂNIA . 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Planului de Integritate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 — 2025 şi desemnarea 
persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 15381/23.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate al Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021- 2025 şi 

desemnarea persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de 

integritate, 

- Declaraţia nr. 8077/3 1.03.2022 privind asumarea unei agende de integritate organizaţională 

a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, adoptată de către Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

- prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 1269/2021 privind aprobarea 

Strategiei naţionale anticorupţie 2021 — 2025 şi a documentelor aferente acesteia; 

- prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupție, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Standardului 1 — Etica și integritatea din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului Intern managerial, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art. 17, alin. (1), lit. £) şi art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; 

- prevederile art. 191, alin. (1), lit. £) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului României 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

DISPUNE: 

Art.1]. Se aprobă Planul de Integritate al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru 

implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Se desemnează doamna jr. Sfetcu Cristina, director executiv la Direcţia juridică, 

contencios, administrarea patrimoniului, în calitate de coordonator al implementării Planului de 

integritate la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Art.3. Se desemnează persoanele de contact la nivel de funcţie de execuţie, responsabile cu 

punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate aprobat la nivelul Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa: 

1. jr. Costea lonela - Cristina, consilier juridic la Serviciul juridic, contencios din cadrul 

Direcţiei juridice, contencios, administrarea patrimoniului;



2. jr. Coman Constanţa Raluca, consilier la Serviciul imagine, relații cu presa, ONG şi 

relații cu publicul; 

3. jr. Dobrescu Florina — Milka, consilier juridic la Compartimentul resurse umane, 

coordonare instituţii publice, SSM şi SU; 

4. ec. Oprescu Roxana — Mihaela, consilier la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi 

relații cu publicul. 

Art.4. Atribuţiile persoanelor desemnate la art. 2 şi art.3 din prezenta dispoziţie vor fi 

detaliate în fişele de post ale acestora. 

Art,5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către persoanele nominalizate, 

compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi Serviciul imagine, relaţii cu 

presa, ONG şi relaţii externe pentru comunicare. 

Avizat pentru legalitate 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

jr. Dănuţ Nicolae POPA STĂNESCU 
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