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PRIMARUL COMUNEI CERASU 
 

 

D I S P O Z I T I E 
privind aprobarea Codului de conduita al personalului  

din cadrul Primariei comunei Cerasu 

 
În conformitate cu prevederile Standardului 1 – Etica si integritatea - din Ordinul secretarului 

general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 

publice; 

In temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit.c) coroborat cu alin.(4) lit.a) si art.68 alin.(1) coroborat cu 

art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicà localà, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

   

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 

 

 Art.1. – (1) Se apoba Codul de conduita al personalului din cadrul Primariei comunei Cerasu 

prevazut in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

(2) Se apoba Codul de etica al personalului care desfasoara activitatea de achizitii publice in cadrul 

Primariei comunei Cerasu prevazut in anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

(3) Se apoba Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de 

control financiar preventiv propriu in cadrul Primariei comunei Cerasu prevazut in anexa nr.3 care face 

parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. – (1) Codul reglementeaza normele de etica a functionarilor publici si a personalului 

contractual de la nivelul Primariei comunei Cerasu. 

(2) Normele de etica prevazute de acest cod sunt obligatorii pentru: 

a) persoanele care ocupa o functie publica in cadrul primariei; 

b) personalul contractual din cadrul primariei, incadrat in baza prevederilor Legii nr.53/2003 – 

Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

cu exceptia persoanelor alese. 

Art.3. – Prevederile prezentei dispozitii, ale Codului de conduita a personalului din cadrul Primariei 

comunei Cerasu, se aplica de la data de 1 iulie 2018 si vor fi aduse la cunostinta personalului prin 

confirmare, pe baza de semantura, afisare la sediu, precum si prin postarea pe site-ul oficial al primariei. 

Art.4. – Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si 

institutiilor interesate prin grija secretarului comunei.  
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