ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Grumăzești

Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile stipulate în:
• OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și
din alte unități, care semnalează încălcări ale legii;
• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului Controlul intern managerial al entităților
publice;
• Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1442/2018 pentru
aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea
normelor de conduita de către funcționarii publici și pentru implementarea procedurilor
disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților,
funcționarilor publici și unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările
ulterioare;
• Legea nr. l51/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a funcției;
• Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu
modificările și completările ulterioare;
• Ordinul MF nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etic și de integritatea a
auditorului intern;
• Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor;
Luând în calcul Referatul compartimentului de specialitate privind aprobarea Codului etic
și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grumăzești;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„b” din Ordonanţa de Urgenţă
privind Codul administrativ, emit prezenta;

nr. 57/2019

DISPOZIŢIE:
Art.1. Se aproba Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grumăzești, conform
anexei, care face parte integranta din prezenta dispoziție.
Art.2. (1) Codul reglementează Normele de conduita profesionala a funcționarilor publici
și a personalului contractual de la nivelul aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor
fără personalitate juridica subordonate Consiliului Local.
(2) Normele de conduita profesionala prevăzute de prezentul Cod etic și de integritate
sunt obligatorii pentru:
a) funcționarii publici;
b) pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică;
c) precum și pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Publicarea dispoziției se asigură de către consilierul etic al instituției prin afișare
la sediul primăriei, prin postare pe site-ul instituției și se comunica întregului personal care va
semna pentru luare la cunoștință și instruire.

PRIMAR,
prof. Constantin MATASĂ

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general delegat al comunei,
Nușa-Mihaela ANDREI
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