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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 8 
 
 Privitor la: desemnarea domnului Avram Cătălin-Constantin, secretar 

general UAT Roșiile, județul Vâlcea, responsabil cu 
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 
avere și de interese la nivelul Primăriei Roșiile.    

 
  Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general UAT 
Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 16/04.01.2021, prin care învederează faptul 
că potrivit legislației în vigoare, în cadrul entităților in care persoanele au obligația 
de a depune declarații de avere si declarații de interese, in conformitate cu 
prevederile legale, se desemnează persoane responsabile care asigura 
implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de 
interese; declarațiile de avere și interese se depun  de consilierii locali, primarii - la 
persoana desemnata de secretarii unităților administrativ-teritoriale respective, cât 
și faptul că au obligația declarării acestor declarații; Declaratiile de avere si 
declaratiile de interese se depun in termen de 30 de zile de la data numirii sau a 
alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii; obligatia depunerii sau 
actualizării declaratiilor de avere si declaratiile de interese se face anual, cel mai 
tarziu la data de 15 iunie. 
 În conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 alin. 1, 2 lit. g și i din Legea nr. 
176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor si demnităților publice, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea si 
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum si pentru modificarea si 
completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), alin. (7), art. 156, art. 196 alin. 
(1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, emit următoarea: 
 

DISPOZIŢIE 
 
 Art.1. Se desemnează domnul Avram Cătălin-Constantin, secretarul general 
UAT Roșiile, responsabil cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 
avere și de interese, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roșiile care au obligația declarării averii și intereselor, cât și a 
aleșilor locali-demnitari, consilieri locali.  
 Art. 2. (1) Atribuțiile persoanei nominalizate la art. 1 sunt: 

a) primește, inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese si 
elibereaza la depunere o dovada de primire; 

b) la cerere, pune la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si 
ale declaratiilor de interese; 
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c) ofera consultanta pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si 
pentru depunerea in termen a acestora; 

d) evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale 
cu caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul 
declaratiilor de interese, ale caror modele se stabilesc prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea Agentiei; 

e) asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de 
interese, prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a institutiei, 
daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile 
de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia 
localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele 
financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. Declaratiile de 
avere si declaratiile de interese se pastreaza pe pagina de internet a institutiei 
si a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa 
incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii; 

f) trimite Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate 
ale declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese depuse si cate o copie 
certificata a registrelor speciale prevăzute la lit. d), in termen de cel mult 10 
zile de la primirea acestora; 

g) intocmește, dupa expirarea termenului de depunere, o lista cu persoanele 
care nu au depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest 
termen si informeaza de indata aceste persoane, solicitandu-le un punct de 
vedere in termen de 10 zile lucratoare; 

h) acorda consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale 
privind declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese si a 
incompatibilitatilor si intocmesc note de opinie in acest sens, la solicitarea 
persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si a declaratiilor 
de interese. 

 (2). Lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus 
cu intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotita de punctele de 
vedere primite, se transmite Agentiei pana la data de 1 august a aceluiasi an. 

 Art.3. Persoana desemnată potrivit art. 1 din prezenta va aduce la cunoștință 
prevederile prezentei cât și a L. 176/2010 persoanelor care au obligația de a depune 
aceste declarații, respectiv funcționarilor publici din cadrul primăriei, după caz 
personalului contractual și aleșilor locali în vederea respectării obligațiilor impuse. 

Art. 4. Cu data prezentei îşi încetează valabilitatea  orice dispoziţie contrară. 
 Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
pentru efectuarea controlului de legalitate, primarului, viceprimarului, consilierilor 
locali și funcționarilor publici din cadrul primăriei Roșiile prin intermediul primarului 
și secretarului general UAT Roșiile, făcându-se publică conform legii. 

Cu drept de contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ. 
 

Roşiile, 04.01.2021 
             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                         Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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