ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind constituirea Comisiei de Etică din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:



referatul înregistrat sub nr. 6354/29.12.2016, elaborat de secretarul comunei Șoldanu, prin care se
propune constituirea Comisiei de etică în cadrul Primăriei comunei Şoldanu.
Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.661/30.12.2014 privind desemnarea dnei Buștă AngelaCamelia pentru îndeplinirea atribuțiilor calității de consilier de etică.

În baza:




prevederilor Standardului 1 – Etica și integritatea din Anexa nr.1 la Ordinul Secretariatului General al
Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederilor art.21 alin.(1) din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici,

republicată.
dispozițiilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.d) și ale art.63 alin.(5) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind
administația publică locală, republicată, modificată şi completată.

În temeiul art. 68. alin. 1 din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

DISPUN:
Art.1. - Se constituie Comisia de Etică din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu, în componența din Anexa
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2. - Membri Comisiei de Etică vor elabora și supune aprobării Regulamentul de Organizare și
Funcționare a Comisiei de Etică.
Art.3. - Începând cu data prezentei dispoziţii domnul Traian HULEA, având funcţia de secretar al
comunei Șoldanu în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, va îndeplini și
atribuţiile aferente funcției de consilier de etică la nivelul Primăriei Comunei Şoldanu.
Art.4. - La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Dispoziția primarului comunei
Șoldanu nr.661/30.12.2014 privind aprobarea Codului de conduită a personalului din cadrul Primăriei
Șoldanu.
Secretarul comunei va publica pe site-ul primăriei, va afișa la sediul propriu și va comunica prezenta
dispoziție autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Personalului din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

Nr. 853
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi, 30 decembrie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

Anexa la Dispoziția nr.852/30.12.2016

Componența Comisiei de Etică a Primăriei Comunei Şoldanu:
Structura
organizatorică

Nume și
Prenume

Nr.
Crt.

Calitatea în
Comisie

1.

Președinte

Secretar comună

Traian
HULEA

2.

Membru

Compartiment
financiar-contabil

3.

Secretar

Compartiment stare
civilă

AngelaCamelia
BUȘTĂ
Elena
SLAVE

PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

Funcția

E-mail

Secretarul
comunei
Șoldanu
Inspector

comunasoldanu.secretar@gmail.com

Referent

primariasoldanu@yahoo.com

bustacamelia@yahoo.com

