
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

DISPOZITIE
privind numirea consilierului etic în cadrul comunei Pestera,

judetul Constanta
Vrabie Nicoleta, primarul comunei Peştera, judetul ConstantaAvând in vedere:
— Art.456, alin.(l), lit.”e” şi alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările şi completările ulterioare;
— Art.451—454 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şicompletările ulterioare;
— prevederile Ordinului nr.3753 /2015 prrivind monitorizarea respectarii normelor de'conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare; cumodificările şi completările ulterioare;
— —prevederile Anexei I, pct.II Standard 1— Etica si Integritate din OrdinulSecretariatului General al Guvernului nr.600/ 2018 privind aprobarea Coduluicontrolului internmanagerial al entitatilor publice; ' fi %
— Ordinul preşedintelui ANFP nr. 1442/2018, privind procedura pentru completarea şitransmiterea informatiilor privind respectarea normelor de conduită de către .funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şiinstituţiilor publice;
- Referatul compartimentului Resurse Umane, inregistrat sub nr1045/ 16.02.2021;- dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările si completările ulterioare;În temeiul prevederilor art.l96 art. 1 lit. b) din OUG nr. 57/20 19 privind Coduladministrativ, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1. Incepand cu data de 01.03.2021, doamna TOMA RODICA, avand functia publică deConsilier principal în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe, se numeste Consilier peprobleme de etica pentru functionarii publici si personal contractual, din cadrul comunei Pestera,judetul Constanta. A

'

Art.2. Consilierul etic va avea urmatoarele atributii si responsabilitati:—e1aboreaza Codul etic la nivel de entitate si il supune spre aprobare Primarului;—aduce la cunostinta angajatilor pe baza de proces—verbal si prin afisare in locuri vizibile,prevederile codului de etica;
„—analizeaza cazurile de incalcare a normelor de etica in relatiile angajat—angajator si/sauangajat—cetatean, a normelor de comportament, a disciplinei in entitate; “

—verifica daca ,prin conduita lui, personalul angajat incalca dreturile cetatenilor; ,—analizeaza si raspunde pentru analiza efectuata cu privire la cazurile de incalcare aprevederilor Codului de etica;
—asigura respectarea Codului de conduita al functionarilor publici si al personaluluicontractual din primaria comunei Pestera;
—intocmeste rapoarte privind consilierea pe probleme de etica;
—intocmeşte şi transmitemonitorizarea privind respectarea normelor de conduită de cătrefuncţionarii publici.

_Art.2. Cu data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţiei'nr.17/21.01.2016.
Art.3 Prezenta dispoziţie se comunica prin intermediul secretarului general al comunei, intermenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului—Judetul Constanta, persoanelor nominalizate,ANFP Bucuresti .
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