ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 52/4.05.2022
privind desemnarea consilierului de etică la nivelul unității administrativ-teritoriale Comuna
Chirnogeni, Județul Constanța
MANTA GHEORGHE – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța;
Având în vedere:
Prevederile art. 451 alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
✓ prevederile art. 4 alin. (5), art. 7 alin. (1) și art. 8 din H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare,
atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi
autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor
privind conduita funcţionarilor publici;
✓ Dispoziția cu nr. 43/28.03.2022 pentru stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de
etică la nivelul administrației publice locale a Primăriei comunei Chirnogeni, Județul Constanța;
✓ Procesul-verbal cu nr. 2219/12.04.2022 cu privire la interviul susținut de candidatul care și-a manifestat opțiunea
de a dobândi calitatea de consilier de etică;
✓ Referatul compartimentului Contabilitate cu nr. 2227/13.04.2022 prin care este propusă doamna Botea Mihaela
în funcția de consilier de etică;
• referatul secretarului general cu nr. 2419/19.04.2022 prin care sunt propuse atribuțiile consilierului de etică;
În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b); din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
✓

D I S P U N:
Art.1. Se desemnează, pe o perioadă de 3 ani, consilier de etică la nivelul unității administrativ-teritoriale Comuna
Chirnogeni, Județul Constanța, doamna Botea Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional asistent la compartimentul
registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogeni.
Art.2. În termen de 10 zile calendaristice de la desemnarea consilierului de etică se elaborează fișa postului
corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică, astfel:
a) responsabilul de resurse umane elaborează fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul
de etică, pe baza referatului cu nr. 2419/19.04.2022 emis de secretarul general al Comunei Chirnogeni;
b) fișa postului elaborată potrivit dispozițiilor art. 2 litera a) din prezenta dispoziție se semnează de către superiorul
ierarhic nemijlocit al funcționarului public desemnat consilier de etică și se transmite spre aprobare
conducătorului autorității/instituției publice;
c) fișa postului aprobată potrivit dispozițiilor lit. b) se înmânează consilierului de etică, pentru luare la cunoștință
prin semnatură.
Art. 3- Prezenta dispoziţie se va afișa de site-ul autorității în Monitorul Oficial Local al Comunei și se va comunica
funcționarului public nominalizat la art. 1, superiorului ierarhic nemijlocit al acestuia, responsabilului de Resurse Umane
din cadrul Primăriei comunei Chirnogeni, funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Chirnogeni și Instituţiei Prefectului judeţului Constanța.
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