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ORDINUL nr.415 

 
Prefectul judeţului Alba; 

Văzând: 
- referatul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ 

nr.61/G/FC/05.10.2016 privind desemnare consilierului de integritate și constituirea grupului de lucru 

pentru prevenirea corupției la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba și revocarea Ordinului 
Prefectului nr.280/2013; 

- Procedura de sistem privind utilizarea aplicației informatice Managementul Asistat al Riscurilor de 

Corupție (MARC), emisă de Direcția Generală Anticorupție; 
- Manualul de utilizare a aplicației informatice Managementul Asistat al Riscurilor de Corupție (MARC);   
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 86/2013 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată,  emit prezentul 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se desemnează domnul Cazacu Ovidiu  - șef serviciu pentru a exercita atribuţiile 
consilierului pentru integritate la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba. 

Art. 2. Se stabileşte componenţa Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei la nivelul 
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, format din: 

Președinte: Zinca Marius – subprefect 

Membrii: 
Pavel Maria Amalia - șef serviciu 
Nelu Fleşer -  şef serviciu 

Popa Luminița - Elena  - director cancelarie 
Draschan Andrei - şef serviciu  
Zgârdea Mihail - şef serviciu  

Muntean Anca Virginia – consilier 
Mera Nicolae Gheorghe – consilier juridic 
Marius Gigel Jurcă - consilier  

Art. 3. Fişele postului ale persoanelor nominalizate vor fi completate în mod corespunzător cu 
atribuțiile pe linia de lucru anticorupţie. 

Art. 4. Începând cu data prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr.280/2013, prin care a fost 

desemnat consilierul pentru integritate și a fost constituit grupul de lucru pentru prevenirea corupției, se 
revocă. 

 Art. 5. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ va comunica 

prezentul ordin persoanelor nominalizate și Serviciului Județean Anticorupție. 
                                                                                                                                             
Alba Iulia, 6 octombrie 2016 

  
 P R E F E C T, 

ALBU Mihaela - Maria 
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                                                                                                                  Vizat de legalitate, 
                             Şef serviciu,  

   Cazacu Ovidiu 
                                          
  
 

 
 
 

   
 

 

 
 

 Avizat,  

                                                                                                            Șef serviciu F.C.R.U.R.P.A. 
                                                                                                                 Pavel Maria 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                    Întocmit, 
                                                                                                                Muntean Anca 
                                                                                                                          Inspector superior 

 
 


