ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind desemnarea unui funcționar public cu atribuții de consiliere etică, denumit în
continuare consilier etic (coordonatorul integrității)
PETRU LUNGU BORDEA, primarul comunei Pîngărați, judetul Neamt;
Având in vedere prevederile:
- art. 75, art. 77-82 şi art. 86 alin. (4) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- art. 19-26 din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de
disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a
implementării procedurilor disciplinare
Analizând referatul secretarului comunei prin care se propune emiterea unei dispoziții privind desemnarea d-nei Țepeș
Nica Elena, funcționar public de execuție, în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Control,
Disciplină în construcții, pentru consiliere etica si monitorizarea normelor de conduita;
In temeiul art. 63 alin (1) lit. “e”, art. 68 alin. (1) si art. 115 alin (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;

DISPUN:
Art. 1. Se desemnează d-na Țepeș Nica Elena, funcționar public de execuție consilier clasa I grad profesional principal ,
în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Control, Disciplină în construcții, , din cadrul Aparatului
de specialitate al primarului, pentru exercitarea atribuțiilor de consilier de etica pentru consiliere etica si monitorizarea
normelor de conduita a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîngărați, jud.
Neamț
Art. 2. Atribuțiile persoanei nominalizate la art. 1, sunt următoarele:
a) completează şi transmite trimestrial informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici;
b) transmite semestrial informaţiile privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice.
Art.3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la cunoştința funcționarilor publici prin afişare pe pagina de internet a
primăriei.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează secretarul comunei din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîngărați, jud. Neamț
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunica :
- Instituției Prefectului - județul Neamț;
- Se publica pe pagina de internet a primăriei;
- Funcționarilor publici.
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