ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
PRIMAR

DISPOZIŢIA

NR.86 din 22 AUGUST 2012
privind aprobarea codului etic şi de integritate al al funcţionarilor publici şi al personalului
contractual din cadrul Primăriei comunei Cornu şi serviciilor publice
locale fără personalitate juridică subordonate Consiliului local al comunei Cornu

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Având în vedere prevederile:

a) art.61, alin.(2) şi ale art.63 alin(5) litera ”a”din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) Standardului 1 – Etica, integritatea din anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Public nr.
946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice, care impun adoptarea unui cod de conduită
propriu, ca mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice promovate de conducerea instituţiei
către toţi angajaţii;
c) Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificarile ulterioare;
d) Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, modificată si completată prin
Legea nr.50/2007;
e) Legii nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul
unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
f) Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitătilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
cu modificările si completările ulterioare;
g) Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor,
functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, cu modificările si completările
ulterioare;
h) Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si
entitătile publice;
i) Legii nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificările si completările ulterioare;
j) Ordinului MF nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
k) Legii nr.682/2002 privind protectia martorilor;
l) Legii nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice, institutiile publice si
din alte unităti care semnalează incălcări ale legii.

PRIMARUL COMUNEI CORNU emite următoarea dispoziţie:

Art.1 . Se aprobă Codul etic şi de integritate al al funcţionarilor publici şi al
personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Cornu şi serviciilor publice locale
fără personalitate juridică subordonate Consiliului local al comunei Cornu, conform anexei
ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. - Secretarul comunei Cornu va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi
persoanelor interesate.
PRIMARUL COMUNEI CORNU,

 …………………………….…………………………
Cornel NANU

Contrasemnează, avizând pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,

 …………………………….…………………………
Daniela IANCU

