
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului implementării 

planului de integritate și a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor 
incluse în planul de integritate de la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani 

 
 

 Având în vedere: 
- referatul înregistrat sub nr. 8673 din 21.02.2022 emis de Compartimentul Resurse umane 

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani; 
- prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Constituţiei României; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale 

Anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia; 
 În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Primarul comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, 
 

emite următoarea dispoziție : 
 
 

           Art. 1 Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea la nivelul comunei Ariceștii 
Rahtivani a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025, prevăzut în anexa la 
prezenta dispoziţie. 
  Art. 2 Se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate și persoanele 
responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate de la nivelul 
comunei Ariceștii Rahtivani, după cum urmează: 

- Gheorghe IANCU, șef Serviciu Poliție locală – coordonator; 
- Marian-Tiberiu PURCĂREA, inspector protecție civilă - responsabil; 
- Mariana-Adriana GHERGHINA, referent de specialitate – responsabil. 
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează salariații desemnați 

la art. 2. 
 Art. 4 Comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor menționate la art. 2 precum şi 
instituţiilor interesate, se asigură de către Secretarul general al comunei.  
 

P R I M A R, 
Gheorghe ORBU 
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