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JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 
 

DISPOZIȚIA Nr. 218 / 23.03.2023   
privind aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului și a unei 

persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la 
nivelul UAT Gângiova 

 
 

    Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
sentintei civile nr.554, dosar nr.908/304/2016 din 22.06.2016 a Judecatoriei Segarcea;  
    Având în vedere referatul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane,  inregistrat la 
nr.1934/23.03.2023, prin care se solicita aprobarea Planului de integritate, desemnarea 
coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Gângiova, in conformitate cu prevederile din 
Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 prin care a fost adoptată Strategia Naționala a Româniri 
(SNA) 2021-2025, Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
861/11.02.2022 prin care se arată măsurile ce trebui adoptate pentru demararea procesului de 
implementare SNA 2021-2025; 
    În temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, alin.1 si 
art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
                                                  

DISPUNE: 
 
Art.1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 
2021-2025 la nivelul UAT Gângiova, județul Dolj, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta dispoziție. 
Art.2. Se desemnează domnul Olaru Marcel, având funcția de inspector principal,  
coordonator al Planului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la 
nivelul UAT Gângiova, județul Dolj. 
Art.3. Se desemnează doamna Sadoveanu Emilia-Andreea, având funcția de inspector 
asistent ca persoană responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-
2025 la nivelul UAT Gângiova, județul Dolj. 
Art.4. Persoanele desemnate la art.2 si art.3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziții. 
Art.5. Secretarul general al comunei Gângiova, judetul Dolj va comunica prezenta dispoziţie 
persoanelor nominalizate la art.1 si art.2 şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj si va fi afisata 
pe site-ul institutiei . 
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