
DIRECTORUL EXECUTIV AL DIRECTIEI
DE ASTSTENTA socrALA couu-rrraRA

fDECTZIE

Privind aprobarea Regulamentului privind depunerea declara{iilor de avere gi a
declarafiilor de interese in cadrul Direcfiei de Asistenfd Sociald Comunitard Lugoj , aflatd, in
subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Directorul executiv al Direcliei de Asistenfd Sociald Comunitar[.
Avdnd in vedere:

- Referatul nr. 46431 20.02.2009 al Compartimentului Juridic - Informaticd din cadrul
Direcfiei de Asistenfa Sociald Comunitard.

- Prevederile Legii nr. I 4412007 privind infiinfarea, organi zarea gi func{ionarea Agen}iei
Nafionale de Integritate

- Prevederile Legii nr. I 6l/ 2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparen{ei in
exercitarea demnitifilor publice, a funcfiilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea
gi sancfionarea corupfiei

- Prevederile OUG 1412005 privind modificarea formularelor pentru declara{ia de avere
gi pentru declarafia de interese

- Dispozilia nr. 1273 I 31.12.2008 privind numirea temporard in funcfie de director
executiv.

in temeiul art. 1 1, alin. 2) din Regulamentul de organ izare pi funcfionare al
Direcfiei de Asistenfd Social6, aprobat prin HCL nr. 76130.04.2008, care modificd H.C.L. nr.
39t 24.02.200s

DECIDE

Art. 1. Se aprobd Regulamentul privind depunerea declara{iilor de avere gi a declarafiilor de
interese in cadrul Direcfiei de Asisten{i Sociald Comunitard Lugoj, conform anexei care face
parte integrant[ din prezenta decizie.

Art.2. indeplinirea prevederilor prezentei Decizii se incredinleazdCompartimentului Resurse
umane - Salarizare.

Art. 3. Prezenta Decizie se comunicS:
- Compartimentului Juridic - Informaticd.
- CompartimentuluiResurseUmane,salarizare.
- Persoanelor interesate, prin afigare.

DIRECTOR EXEC AVIZAT PENTRU
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA 
LUGOJ, P-ţa VICTORIEI NR.4, COD 305500 
TEL.0256/329961; 0256/351441 
CUI 16817664 
NR. 4768    DIN    23.02.2009                                                
 
 
 
 

R E G U L A M E N T 
PRIVIND DEPUNEREA DECLARAŢIILOR DE AVERE ŞI 

DECLARAŢIILOR DE INTERESE IN CADRUL DIRECŢIEI DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ 

 
 
Art.1: 

(1) În conformitate cu art.39 alin.1 pct.29 din Legea 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, persoanele cu 
funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, au obligaţia 
declarării averii şi a intereselor. 
 
Art.2 : 
           (1)Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, 
putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege. 

(2)Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde bunurile 
proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi 
în întreţinere. 

(3) Declaraţia de interese se face, în scris; pe proprie răspundere şi cuprinde 
funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurareatransparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale OUG nr.14/2005. 

(4) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o 
demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, 
care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care ii revin. 
Dispoziţiile privind definiţia conflictului de interese, precum şi obligaţiile ce decurg 
pentru persoanele supuse dispoziţiilor legale privind conflictele de interese sunt cele 
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cuprinse în Constituţie, în Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi în alte acte normative. 

(5) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea 
demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa 
deciziei şi supremaţia interesului public. 

(6) Persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute de 
Legea 161/2003 vor depune o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la 
funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau 
funcţia publică pe care o exercită. 

(7) Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese, sunt: 
a) funcţiile deţinute în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii 

neguvernamentale ori partide politice; 
b) activităţile profesionale remunerate; 
c) calitatea de acţionar sau asociat la societăţi comerciale, inclusiv bănci sau 

alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare. 
(8) Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele 

reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care 
persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu. 

 
Art.3 : 

(1) Prin „avere dobândită”, supusă verificării în sensul Legii nr.144/2009, se 
înţelege totalitatea bunurilor, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare 
economică ce aparţin unei persoane, care trebuie cuprinse în declaraţia de avere, potrivit 
legii. 

(2) Declaraţia de avere cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele 
deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit art.3 
alin.(1) din Legea nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu funcţiide conducere şi de control şi a funcţionarilor 
publici, precum şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2005 privind 
modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, 
aprobată prin Legea nr.158/2005, care se aplică în mod corespunzător. 
 
Art.4 : 
 Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere şi control, precum şi 
funcţionarii publici  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară vor depune 
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la Compartimentul Resurse Umane-
Salarizare. 
Art.5 : 
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 (1) Persoana care are prevăzute în fişa postului atribuţii referitoare la 
implementarea prevederilor Legii nr.144/2007 este : Liliana-Rodica Trif – 
Compartiment Resurse Umane, Salarizare. 
 (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea 144/2007, persoana desemnată 
este subordonată direct Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia. 
 
Art.6 : 
 Atribuţiile persoanei desemnate la art.5 sunt următoarele: 

a) primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează 
imediat depunătorului o dovadă de primire; 

b) la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi 
interese; 

c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru 
depunerea în termen a acestora; 

d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu 
caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de 
interese, al căror model se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei; 

e) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de 
interese, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, 
în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere şi de interese se 
păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează 
potrivit legii; 

f) trimit Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale 
declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite, pe care Agenţia le publică 
pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, şi le 
menţine publicate pe durata prevăzută de dispoziţiile lit.e); 

g) publică pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul 
propriu, numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţa 
de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, 
date pe care le comunică Agenţiei; 

h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind 
declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi 
întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia 
depunerii declaraţiilor. 
 
Art.7 : 

(1)  Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana desemnată potrivit 
art.5 sau persoana care semnează declaraţia, sesizează deficienţe în completarea 



4 
 

acesteia vor recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei, în termen de 
cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificată poate fi însoţită de documente justificative. 

(2)  Declaraţia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de 
îndată Agenţiei. 

(3)  Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei rectificate, Agenţia nu 
poate declanşa procedurile prevăzute de Legea 144/2007. 
 
Art.8 : 

(1)  Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data 
numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. 

(2)  Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze 
declaraţiile de avere şi  de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul 
fiscal anterior. 

(3)  În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării 
activităţii, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
avere şi declaraţie de interese. 
   
Art.9 : 
 În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii 144/2007, persoanele 
care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, pentru 
care legea stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste declaraţii, potrivit legii. 
 
Art.10 : 

(1) Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere care nu corespund 
adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului 
penal. 
 
Art.11 : 

(1) Nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese în termenele 
prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 
500 lei şi declanşarea din oficiu a procedurii de control. 
      (2)Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate 
potrivit prevederilor art.5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  de la 
100 lei la 500 lei.  
Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective dacă acesta nu 
îndeplineşte obligaţiile prevăzute le Legea 144/2007. 

(3)În cazul în care între averea declarată la data investirii sau numirii în funcţie a 
persoanelor prevăzute de lege şi cea dobândită pe parcursul exercitării funcţiei se 
constată diferenţe vădite şi există dovezi certe că unele bunuri ori valori nu puteau fi 
dobândite din veniturile legale realizate de persoana în cauză sau pe alte căi licite, 
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averea este supusă controlului, în condiţiile legii. Dacă persoana a cărei avere este 
supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor 
dobândite de celălalt soţ. Sunt supuse controlului şi bunurile de valoare ce fac obiectul 
declarării, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către 
ascendenţi, descendenţi, fraţi, surori şi afinii de acelaşi grad, precum şi cele transmise 
cu titlu gratuit către orice persoană. 

(4) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau 
a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a 
incompatibilităţilor se face de către inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Integritate, potrivit prevederilor Legii 144/2007 care se completează cu 
dispoziţiile actelor normative în vigoare. 
 
Art.12 : 
 Prevederile prezentului regulament se completează cu cele ale Legii 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate , ale 
Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei precum şi ale OUG nr.14/2005 privind modificarea formularelor 
pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese. 
 
Art.13 :  
 Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.57 din Legea 
144/2007 care prevede: „În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 
144/2007, persoanele desemnate vor asigura implementarea prevederilor legii şi vor 
introduce în regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la 
declararea averii, declararea intereselor şi a incompatibilităţilor, adaptate specificului 
respectivei instituţii, care vor fi aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor împreună cu 
prevederile Legii 144/2007”. 
 
Art. 14 : 

Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere şi control, precum şi 
funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară vor depune 
declaraţiile de avere şi de interese la Compartimentul Resurse Umane Salarizare, 
camera 9, anual cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior, într-un 
exemplar original. 
 
Art.15 :  
 Prezentului regulament se anexează modelul formularelor pentru declaraţia de 
avere şi pentru declaraţia de interese conform anexei 1 şi 2 din OUG 14/2005 privind 
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modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese. 
Formularele se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare. 
 Redactat în 2 exemplare originale, din care : un exemplar va fi afişat la sediul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară iar unul se păstrează la dosarul declaraţiilor 
de avere.  
 
 
 
 


