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. DISPOZI"TIE
Nr.61 din 19 FEBRUARIE202I

privind constituirea Comisiei cu atribu{ii de evaluare qi inventariere a bunurilor primite
cu titlu gratuit in cadrul unor activitdfi de protocol in exercitarea mandatului sau a funcfiei
in cazul demnitarilor;i func{ionarilor publici din Consiliul Local al Municipiului Salonta qi

Primlria Municipiului Salonta

Avdnd in vedere:
. Referatul de specialitate nr.1100/18.02.2021 intocmit de Serviciul Administrtalie PublicdLocald.
prin care se propune Primarului Municipiului Salonta,constituirea Comisiei cu atribulii de evaluare

;i inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acfiuni de protocol in exercitarea
mandatului sau a funcliei in cazul demnitarilor qi funclionarilor publici din Consiliul Local al
Municipiului Salonta ;i Primdria Municipiului Salonta;
. Legea m.251din 16 iunie 2004 privind unele mdsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit
cu prilejul unor acliuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcfiei;
. HotdrArea nr.1l26 din 15 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a

Legn nr.25I12004 privind unele mdsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul
unor acfiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcfiei;
. Ordonanfa Guvernului nr.119 din 31 august 1999 privind controlul intern gi controlul financiar
preventiv,repub li catd;

. Legea nr.78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea,descoperirea gi sanclionarea faptelor de corupfie;

. Ordonanla nr.l37 din 31 august 2000 privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de
discriminare,republicatd,cu modif,rcdrile Ei completdrile ulterioare;
. Legea m.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaliile de interes public,cu
modificdrile fi completdrile ulterioare;
.. Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenfei in
exercitarea demnitagilor publice,a funcliilor publice qi in mediul de afaceri,prevenirea gi

sancllonarea corupFeu

Ordinul nr.600 din 20 aprilie 2018 privind
entitdfilor publice ;

aprobarea Codului controlului intern managerial al

. Legea nr.5ll din 14 decembrie 2004 privind p.roteclia personalului din autoritdlile
publice,institufiile publice qi din alte unitdli care semnaleazdincdlcdri ale legii;
.. .Legea nr.I76 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarca funcliilor gi demnitdlilor
publice,pentru modificarea Ei completarea Legii nr.14412007 privind infiinfarea,organizarca Ei
func{ionarea Agenliei Nalionale de Integritate,precum qi pentru modificarea gi completarea altor
acte normative;
. Ordinul 1262 din 27 iulie 2006 privind stabilirea conturilor deschise la unit[1ile Trezoreriei
Statului,in care se achitd sumele prevdzute la art.2 alin.(3) ;i (5) din Legea nr.25I12004 privind
unele mdsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acliuni de protocol in
exercitarea mandatului sau a functiei:

in teineiul prevederilo r art'. Ii5 alin.1 lit.e) coroborat cu art. 196, alin.1, lit. b) din Ordonanla
de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;



Primarul Municipiului Salonta
DISPUNE:

Art.l. Constituirea comisiei cu atribulii de evaluare qi inventariere a bunutilor primite cu titlu
gratuit in cadrul unor activitAfl de protcol in exercitarea mandatului sau a funcliei in cazul

demnitarilor qi funcfionarilor publici din Consiliul Local al Municipiului Salonta qi Primdria

Municipiului S alonta, car e v a avea urmdt o ar ea componenf d :

D-na Drdgan Alexandra - Consilier Primar - Cabinet primar Preqedinte

- D-na Yarga JudithAlexandra - Inspector Principal- SE Membru
- D-na Koteles Claudia - Consilier Juridic Membru

Art.2.(1) Atribufiile specifice comisiei sunt cele prevdzule Ia art.ll din REGULAMENTUL
din 15 iulie 2004 de punere in aplicare a Legii nr.25l12004 privind unele mbsuri referitoare la

bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acfiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a

funcfiei aprobat prin HG nr.112612004.
(2) Activitatea comisiei se desfrqoard ori de cdte ori consilierii locali,persoanele in

exercitarea mandatului sau a funcfiei, dupd caz, depun declaralia prevdzutd. la art.9 din HG
nr.ll26l2004 insolitd de bunul/bunurile ce vor fi predate Compartimentului Administrare Protocol

din cadrul Primdriei Municipiului Salonta.
Art.3. Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani qi poate fi reinnoit o sigurd dat6.

Art.4, Completarea figei postului membrilor comisiei cu atribuliile specifice prevdzule Ia art.2

Art.5. Prezenta dispozilie se duce la indeplinire de cdtre persoanele desemnate Ia aft.L

Art.6. Prezenta dispozilie se comunicd cu:

- Institutia Prefectului -Judelul Bihor

- Viceprimarul Municipiului Salonta

- Biroul Ge stiunea Resurs elor Umane. S al arizarc, Admini strativ

- Membrii Comisiei

- Se aduce la cunoqtinfa Publicd

PRI CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERALTO LASZLO

IVANCIUC

4 exem originale


