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 DISPOZITIA Nr. 191 din 19.03.2021 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

de modificare a Dispozitiei nr. 717 din 29.11.2018 privind aprobarea constituirii Grupului 

de lucru pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul comunei Budila, 

juetul Brasov 

 

          Având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare emitere dispozitie nr. 1920 din data de 04.03.2021, intocmit de Secretarul general 
al comunei Budila, 

-prevederile HG nr. 583 din 10 august 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, 
- art. 154 alin. (1) din OUG nr. 59/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
uletrioare,  
- faptul ca 2 membri din cadrul grupului de lucru au incetat raportul de serviciu 
 
    În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile și completările ulterioare, 
  

 
DISPUNE: 

    Art. 1. Incepand cu data prezentei, se modifica art. 1 alin. (1) al Dispozitiei nr. 717 din 

29.11.2018, care va avea urmatorul cuprins: “ Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea 

la nivelul Primariei Comunei Budila a Strategiei Nationale Anticoruptie, avand urmatoarea 

componenta: 

Benia Alexandra Aveluta- Secretar general Primaria Budila 
Dogariu Diana Mihaela – Referent Primaria Budila 
Mucilenita Lidia- inspector Primaria Budila 
Dudas Gyongyi – Inspector Primaria Budila 
Nichita Laurentiu Razvan – Consilier juridic Primaria Budila” 
 

Art. 2. Se modifica art. 1 alin. (2) al Dispozitiei nr. 717 din 29.11.2018, care va avea 
urmatorul cuprins: “Se desemneaza doamna Benia Alexandra Aveluta, secretar general, in 
calitate de coordonator in implementarea Planului de integritate al SNA, la nivelul Primariei 
Comunei Budila.” 

Art. 3. Restul prevederilor Dispozitiei nr. 717/29.11.2018 raman neschimbate.  
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza persoanele 

nominalizate.  



 
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, pentru 

exercitarea controlului de legalitate, membrilor grupului de lucru și se aduce la cunoștință publică 
prin afișarea pe site-ul www.budila.ro, prin grija Secretarului general al comunei Budila.  

 

 
           CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                          IRIMIA MARȘAVELA                                            ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

  


