
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 

- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 17 

       Privitor la: - desemnarea consilierului de etică; 

 

  Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  

  Văzând referatul nr.466 din 24.01.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 

prin care se propune desemnarea consilierului de etică;  

 În conformitate cu dispoziţiile art.451 alin.3,din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

  În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  

      Emite următoarea: 

 

D I S P O Z I Ţ I E  

         Art.1 – Se desemnează domnișoara Ardeeru Elena, funcționar public de execuție, 

consilier, grad profesional principal în cadrul compartimentului contabilitate, buget finanțe, 

impozite și taxe locale al aparatului de specialitate al primarului în funcția de consilier de 

etică în cadrul Primăriei Comunei Șirineasa, județul Vâlcea. 

    Art.2 – Sarcinile principale ale persoanei desemante în articolul precedent sunt 

următoarele: 

a) actualizarea periodică a Codului de conduită al Primăriei; 

b) aducerea la cunoștință a Codului de conduită către toate structurile Primăriei; 

c) monitorizarea modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi întocmirea de rapoarte şi analize cu 

privire la acestea; 

d) desfășurarea activității de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a 

funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se 

adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare 

a comportamentului acestuia; 

e) elaborarea de analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se 

manifestă în activitatea funcţionarilor publici şi care ar putea determina o 

încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează Primarului, 

şi propunerea de măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a 

vulnerabilităţilor; 

f) organizarea de sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele 

de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care 

instituie obligaţii în legătură cu respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu 

administraţia publică sau Primăria; 

g) semnalarea de practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la 

încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor 

publici; 

-//- 



 

h) analizarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi de ceilalţi 

beneficiari ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul personalului care 

asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formularea de recomandări cu caracter 

general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

i) adresarea în mod direct de întrebări sau aplicarea de chestionare cetăţenilor şi 

beneficiarilor direcţi ai activităţii Primăriei cu privire la comportamentul 

personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia 

acestora despre calitatea serviciilor oferite de Primărie. 

j) îndeplinirea oricăror atribuții încredințate de conducerea Primăriei, în 

conformitate cu legislația în vigoare, în legătură cu asigurarea respectării Codului 

de conduită în cadrul instituției. 

Art.3 - Dispoziţia se comunică: 

         - d-rei Ardeeru Elena; 

            - persoanelor intersate; 

              - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul legalității; 

 

ȘIRINEASA, 31 ianuarie 2022  

 

 

                                                Contrasemnează pentru legalitate, 

 Primar,                                            Secretar general comună, 

 

Ion STREINU                                      jurist Paul Gh.POPESCU     

 

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 Teh.red.-P.G.P.; Nr.ex. - 3; 
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