
  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA SĂSCIORI 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I Ţ I A  Nr.116/2021 

privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de 
integritate aferente procedurilor de atribuire 

 
 Având în vedere : 

- Referatul nr. 1380/18.02.2021 al Secretarului genaral al comunei Săsciori; 
În conformitate cu  prevederile: 

-  art. 5 alin. (4) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare .  
     

                    D I S P U N E: 
 

 Art. 1. -  Se desemnează domnul/doamna DRĂGHICI DANIELA, consilier achiziții publice 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săsciori, județul Alba, ca persoană 
responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul U.A.T Comuna Săsciori, județul Alba. 
 
 Art. 2. – Fișa postului persoanei nominalizate la art. 1 se va completa cu noile atribuții. 
 
 Art. 3. -  Prezenta se comunică :  

- Instituției Prefectului – Județul Alba; 
- persoanelor în cauză; 

  - dosar Dispoziții. 
 -se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea pe siteul Primăriei : www.comunasasciori.ro 
 
 

  Săsciori la 18 februarie 2021 
 
 
 

    PRIMAR,     CONTRASEMNEAZĂ, 
        Nicolae-Florin Morar                               p.Secretar General al Comunei, 
               Maria-Monica Ilea      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ROMÂNIA        Aprob, 
JUDEȚUL ALBA       Primar 
COMUNA SĂSCIORI      Nicolae-Florin Morar 
Secretar general 
NR.1380/18.02.2021 
 
 
 

REFERAT 
 
 Subsemnata Maria-Monica Ilea-Secretar general al comunei, ținând cont de faptul că la 
nivelul Comunei Săsciori nu există nici o persoană  desemnată cu completarea și actualizarea 
formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire, potrivit prevederior art. 5 alin. (4) din 
Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin care: 
“Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligația de a desemna, prin act administrativ, una 
sau mai multe persoane responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate 
aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă”, propun desemnarea 
unei persoane în acest sens. 
 
 
 

   p.Secretar General al Comunei, 
                            Maria-Monica Ilea      
 


