CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI

DECIZIA Nr.104
Din 21 iunie 2022

Directorul Executiv al Casei Judeţene de Pensii Botoşani, domnul Ioan BUZILĂ, numit în baza
Ordinului nr. 306/27.05.2022 al Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
Având în vedere:
Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice;
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025
şi a documentelor aferente acesteia
Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a
riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii
de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a
impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie,
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a
incidentelor de integritate;
Adresa CNPP nr.H 1808/21.06.2022 privind actualizarea Planului de integritate pentru
implementarea strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025.
În baza Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin HG nr.118/2012, emit
următoarea,
DECIZIE:
Art.1-În temeiul art.6, alin(2) din H.G.nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale
anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia se aprobă “ Planul de integritate pentru
implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025” la nivelul Casei Județene de Pensii
Botoșani, în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art.2–Începând cu data prezentei se desemnează domnul Botezatu Neculai, Șef Serviciu Evidență
Contribuabili, coordonatorul implementării ”Planului de integritate pentru implementarea Strategiei
naționale anticorupție 2021-2025” la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani.
Art.3-Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință persoanei desemnate și tutuor funcționarilor publici
din cadrul instituției.
Art.4-La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice prevedere contrară își încetează
aplicabilitatea.
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