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D I S P OZ I Ţ I E 

privind aprobarea Planului de integritate  

pentru Consiliul Judeţean Alba  

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

          Analizând referatul nr. 8375/8 mai 2017 comun, al Direcţiei juridică şi relaţii publice şi 

Compartimentului sistem de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba cu privire la aprobarea Planului de integritate pentru Consiliul 

Judeţean Alba; 

          Luând în considerare adresa nr. 7816/21 februarie 2017 a Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

  Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 

2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor 

de publicare a informaţiilor de interes public; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Aprob Planul de integritate pentru Consiliul Judeţean Alba, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

Art. 2. În vederea aducerii la îndeplinire a măsurilor care rezultă din planul de integritate 

aprobat și pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, desemnez următoarele 

persoane: 

Coordonatorul Planului de integritate pentru Consiliul Judeţean Alba:  

Liliana NEGRUŢ    - director executiv, Direcția juridică şi relații publice 

     Persoane desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție:  

Gabriel Ioan VASIU - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relații 

publice, Serviciul juridic contencios 

Ioana Silvia MATEI - consilier superior, Biroul resurse umane 

Ada Larisa TOADER - consilier principal, Compartimentul Sistem de control 

intern managerial 

Art. 3. Desemnez în componența Grupului de lucru pentru managementul riscurilor la 

corupție următoarele personae: 

Coordonatorul Grupului de lucru pentru managementul riscurilor la corupție  

Horaţiu Zaharia SUCIU  - şef birou, Biroul resurse umane  

Membrii Grupului de lucru pentru managementul riscurilor la corupție 

Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

Lenica  BUCUR   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul accesare și coordonare proiecte 

Dana POTOPEA   - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete –  

Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor 



Ioan BODEA    - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Voichiţa Maria COMAN  - arhitect şef al județului Alba 

Art. 4. Planul de integritate pentru Consiliul Judeţean Alba va fi publicat prin grija 

Compartimentului sistem de control intern managerial pe pagina de internet www.cjalba.ro, la 

secţiunea Anticorupţie şi integritate. 

Art. 5. Biroul resurse umane va aduce Planul de integritate pentru Consiliul Judeţean 

Alba la cunoștința funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, precum și instituţiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, direcţiilor, serviciilor și 

birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, instituţiilor și 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

 

          Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 8 mai 2017 

http://www.cjalba.ro/



