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DISPOZITIA NR.617

privind desemnarea consilierului de etica pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii
normelor de conduita in cadrul Primariei orasului Novaci

Avdnd in vedere:

- Prevederile Dispozitiei nr. 521119.09,2022 a Primarului orasului Novaci pentru aprobarea
masurilor organizatorice in vederea desemnarii consilierului de etica pentru personalul din cadrul Primariei
orasului Novaci;

-- Declaratia de integritate completata de doamna Burlan Maria-Mihaela funtionar public de executie
in functia de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Buget, financiar, contabilitate si resurse
umane inregistrat sub nr, 25264/03.11.2022 din care rezulaca sunt indeplinite cumulativ conditiile pentru
a dobdndi calitatea de consilier de etica;

- Prevederile art. 451 alin.(l) alin. (3), art.452 ale art. 454 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu
prevederile art.6 alin.(3) ari.7 alin.(l) din HotiirArea de Guvem m. 93712021 privind procedura de
desemnare, atributiile, modalitatea de organizare a activitatil procedura de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale consilierului de etica, precum pentru aprobarea modalitatii de raportare a
institutiilor autoritatilor in scopul asigurarii implementarii, monitorizarii controlului respectarii principiilor
normel or pri vind condu ita functi onaril or p ublici ;

- Prevederile Ordinului Secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entitatilor publice;

Prevederile Legii nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 196 alin. (l ) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernulu i nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l Se desemneaza doamna Burlan Maria-Mihaela funtionar public de executie in functia de
consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Buget, financiar, contabilitate si resurse umane
pentru exercitarea atributiilor de consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita pentru
personalul din cadrul Primariei orasului Novaci, pentru o perioada de 3 ani de la data emiterii prezentei
dispozitii.

Art.2 In exercitarea atributiilor prevazrste la aft. 1, persoana desemnata are urmatoarele sarcini:
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a) monitorizeaza modul de aplicare respectare a principiilor normelor de conduita de catre functionarii
pubfici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si intocmeste rapoarte, analize cu privire la acestea;

b) desfasoara activitatea de consiliere etica, pe baza solicitarii scrise a functionarilor publici sau la
initiativa sa atunci cAnd functionarul public nu i se adreseaza cu o solicitare, lnsa din conduita adoptata
rezrilta nevoia de ameliorare a comportamentului acesfuia;

C) elaborcaza analize privind c.aluzal:e, riscurile vulnerabilitatile care se manifesta in activitatea
functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice care ar putea determina o incalcare a
principiilor normelor de conduit4 pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice,
propune masuri pentru inlaturarea e.anlzelor, diminuarea riscurilor a vulnerabilitatilor;

d) organizeazasesiuni de infonnare a functionarilor publici cu privire la normele de etica, modificari
ale cadrului normativ in domeniul eticii integritatii sau care instituie obligatii pentru autoritatile institutiile
publice pentru respectarea drepturilor cetatenilor in relatia cu administratia publica sau cu autoritatea sau
institutia publica respectiva;

e) semnaleaza practici sau proceduri institutionale care ar putea conduce la incalcarea principiilor
normelor de conduita in activitatea functionarilor publici;

f) analizeazasesizarile reclamatiile formulate de cetateni de ceilalti beneficiari ai activitatii autoritatii
sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia directa cu cetatenii
formuleaza recomandari cu caracter general, fara a interveni in activitatea comisiilor de disciplina;

g) poate adresa in mod direct intrebari sau aplica chestionare cetatenilor beneficiarilor directi ai
activitatii autoritatii sau institutiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigura relatia cu
publicul, precum cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau institutia
publica respectiva.

Art.3 (1) Fisa postului corespunzatoare functiei detinute de consilierul de etica se elaboreaza de
catre la Serviciul Buget, financiar, contabilitate si resurse umane, se aproba de Primarul orasului Novaci
prin raportare la atributiile stabilite in sarcina angajatului din totalul atributiilor 50o/o reprezinta atributiile
pentru exercitarea calitatii de consilier de etica .

(2) Consilierul de etica desfasoara activitatea pe baza postului intocmite in conditiile
prgvazute la alin.(l). ln activitatea de consiliere etica acesta nu se supune subordonarii ierarhice si nu
primeste instructiuni de la nicio persoanii, indiferent de calitatea, functia nivelul ierarhic al acesteia.

, (3 ) Exercitarea atributiilor de consiliere etica prevazute la art. 2 lit.a) si lit.b) nu face obiectul
evaluarii performantelor profesionale individuale ale consilierului de etica .

Art.4 Consilierul de etica desemnat va aduce la cunosinta publica prevederile prezentei dispozitii,
o publica pe site-ul oficial, o afiseaza la sediul institutiei, intr-un loc vizibil accesibil publicului.

Art. 5. Prezenta dispozitie se va comunica persoanei nominalizate la aft.1 si Institutiei Prefectului
Judetului Gorj, pentru exercitarea contro I ul ui

MAR,
Dr.In initru,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al UATO Novaci

Data azi. 03.11.2022


