
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

 P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ţ I E     

privind aprobarea Codului Etic și de Integritate  
al Primăriei comunei Cernătești, județul Buzău 

 

 Primarul comunei Cernătești, Judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul  Compartimentului resurse umane, salarizare, registratura si relatii  

publice, monitorizare proceduri administrative înregistrat sub nr. 
442/03.02.2020; 

- Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Cernătești, aprobat prin Dispoziţia Primarului comunei 124/03.09.2014; 

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările și completările ulterioare ; 
- Legea nr. 53 /2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

- Legea nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, 
instituţiile publice şi alte instituţii care semnalează încălcări ale legii; 

- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcţiei; 

- H.G. nr. 1.344/ 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 
de disciplină, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor 
disciplinare;  

- Prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 
In temeiul art.196 alin. (1) lit. ,,b,, , art. 197 alin. (1) și art. 200 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
 

D I S P U N E : 

Art.1. Se aprobă Codul  de  conduită  etică  al funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din cadrul U.A.T. Comuna Cernătești, județul Buzău, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziţii se încredinţează 

aparatul de specialitate al Primarului comuneI Cernătești 

Art.3. Prevederile anterioare emise prin dispoziție pană la aceasta dată,  privind 
aprobarea Codului Etic și de Integritate al Primăriei comunei Cernătești, județul 
Buzău, își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prevederile prezentei dispoziţii se aduc la cunoştiinţa publică prin afişare 
pe site-ul entității şi la sediul primăriei şi se comunică persoanelor care fac parte din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Cernătesti, sub semnătură. 

Art.5. Secretarul general al comunei Cernătesti, va transmite prezenta dispoziție 

Instituției Prefectului judeţul Buzău  si persoanelor interesate. 

               Primar,          Avizat pentru legalitate, 

          Petrache Mîrzea                                                                 Secretar general UAT 
                                                                                              Dumitrascu Doru-Vasile 

 
Nr. 50/03.02.2020 



 

 
R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI CERNATESTI 

                                                                                                                                        APROB, 

                                                                                                                                                  PRIMAR 

Nr.442 /03.02.2020                                                                                                     PETRACHE MÎRZEA 

 

 

R E F E R A T 

 

Subsemnata Subsemnata Puiu Eleonora, Referent în cadrul Compartimentului 

resurse umane, salarizare, registratura si relatii  publice,  monitorizare 

proceduri  administrative, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
avand in vedere: 

- Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Cernătești, aprobat prin Dispoziţia Primarului comunei Cernatesti nr. 
124/03.09.2014; 

- Prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările și completările ulterioare ; 
- Legea nr. 53 /2003 CODUL MUNCII, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

- Legea nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, 
instituţiile publice şi alte instituţii care semnalează încălcări ale legii; 

- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcţiei; 

- H.G. nr. 1.344/ 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 
de disciplină, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor 
disciplinare;  
 

PROPUN: 

 

Aprobarea Codului  de  conduită  etică  al funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul U.A.T. Comuna Cernatesti, județul Buzău. 

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) si ale art.30 alin.(1) lit.”c” din  Legea 

nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare, anexez la prezentul referat 
proiectul de dispozitie privind constituirea comisiei in discutie, 
 

Referent, 

Puiu Eleonora 

 


