
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BARAGANUL
PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR.142
DIN 22.04.2019

privind desemnarea consilierului etic din cadrul
Institutiei Primarului comunei Baraganul, judetul Braila

Primarul comunei Barasanul, judetul Braila;
Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de Conduita al Functionarilor

public';
- prevederile Legii nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului

contractual din autorita île si institute publice;
- prevederile OUG 119/1999, republicata, privind controlul intern si controlul

financier preveentiv;
- prevederile OSGG nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial al entitatilor publice;
- prevederile art. 63, alin.(1), lit. d, si alin.(5), lit. a din Legea nr. 215/2001

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare
In baza prevederilor art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Incepand cu data prezentei, dl. Luca Viorel, avand functia publica de
conducere de scretar comuna este desemnat in calitate de consilier etic in cadrul
Institutiei Primarului comunei Baraganul, judetul Braila.

Art. 2 Consilierul etic are urmatoarele atributii principale :
a) aducerea la cunostinta personalului propriu si a publicului a

prevederilor Codului Etic si de Integritate prin publicare pe pagina de internet si afisare la
sediul institutiei;

b) actualizarea periodica a Codului de conduita a institutiei;
c) acordarea de consultants si asisten^a func îonarilor publici si

salariatilor din cadrul institutiei publice cu privire la respectarea normelor de conduita;
d) monitorizarea aplicarii Codului de conduita tn cadrul autorita îi sau

institutiei publice;
e) mtocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de

conduita de catre func^ionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice;
f) asigura evidenta activitatilor de consultanta si consiliere etica, a

sesizarilor privind nerespectarea normelor etice si a neregularitatilor constatate;
g) alte atributii similare prevazute in legislatia specifica sau

Regulamentul de Etic si Integritate propriu.
Art. 3 Responsabilul cu resursele umane va actualiza fisa postului persoanei

desemnate cu atributiile prevazute la art. 2.
Art. 4. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta personelor si institutiilor

interesate prin grija secretarului comunei. /,


