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DISPOZITIA NR. 76/ 2020 

 

 

PRIVIND DESEMNAREA DOAMNEI Bogdan Petronela Viorica, CA PERSOANA 

RESPONSABILA PENTRU CONSILIERE ETICA SI MONITORIZARE A 

RESPECTARII NORMELOR DE CONDUITA DE CATRE FUNCTIONARII 

PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

COMUNEI SPRING 

 

PRIMARUL COMUNEI SPRING, JUDETUL ALBA, DL RUSU DANIEL 

GHEORGHE 
 

- luând cunoștința de referatul întocmit de secretarul comunei privind obligativitatea 

desemnării unui funcționar public pentru consilierea etica si monitorizarea respectării 

normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate; 

- în conformitate cu prevederile art. 451 alin. (1), art. 452, art. 453, art. 454, art. 455, art. 

456, art. 457 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

- ținând cont de prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către 

funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare; 

- în temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 243 

alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

DISPUN : 

 

     Art. 1 Se desemnează doamna Bogdan Petronela Viorica, secretar general , ca 

persoana responsabila pentru consiliere etica si monitorizare a respectării normelor de 

conduita de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei. 

    Art. 2 Fisa postului doamnei  Bogdan Petronela Viorica se va completa cu 

următoarele atribuții: 

-monitorizarea modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de 

către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmirea 

rapoartelor şi analizelor cu privire la acestea; 

-desfăşurarea 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; 

-elaborarea de analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în 

activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar 

putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează 

conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea 

cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor; 

-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 pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor 

în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă; 

-semnalarea practicilor sau procedurilor instituţionale care ar putea conduce la încălcarea 

principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici; 

-analizarea sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai 

activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care 

asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a 

interveni în activitatea comisiilor de disciplină; 

-poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor 

direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul 

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

despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.  

Art.3  Incepand cu data prezentei orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.4  Prezenta dispozitie poate fi atacata de catre persoanele indreptatite, in termenul si 

in conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004- privind contenciosul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5 Prezenta dispoziţie se va comunica:   Instituţiei Prefectului Alba, Primarului 

comunei Spring , Secretarului general al comunei. 

Art.6 Secretarul general al UAT comuna Spring va face publica prin afișare si va 

comunica celor interesați prezenta dispoziție. 

 

        Spring,26.02.2020 

 

 

 

                PRIMAR                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                             SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                UAT  COMUNA SPRING  

   Rusu Daniel Gheorghe                                         Bogdan Petronela Viorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


