Anexa la Dispoziția nr. 458/06.11.2019

CODUL ETIC ȘI DE INTEGRITATE
AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN
CADRUL U.A.T. A ORAȘULUI IERNUT

CAPITOLUL I - Referinte principale
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
 Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistraților,
functionarilor publici si unor persoane cu functii de conducere, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Ordinul MF nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului
intern;
 Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor;
 Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice
si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii .

CAPITOLUI II – Introducere
(1) Codul Etic şi regulile de conduită ale funcţionarilor publici și al personalului contractual din
cadrul U.A.T. Oraș Iernut, definesc valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile
dintre angajaţi, în relaţia angajaţilor cu instituţia, precum şi în relaţia acestora cu mediul extern al
instituţiei.
(2) Codul Etic şi regulile de conduită servesc, de asemenea, drept ghid pentru creşterea răspunderii
şi a implicării personalului din cadrul U.A.T. Oraș Iernut, în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată.
(3) Codul Etic reprezintă liantul dintre comportamentul indivizilor în afara instituţiei publice în
viaţa de zi cu zi şi comportamentul în cadrul instituţiei publice.
(4) Codul Etic asigură coerenţa cu Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, ghidând
acţiunile şi strategiile U.A.T. Oraș Iernut. Stabileşte priorităţile etice la care instituţia publică trebuie
să adere. Cuprinde formularea explicită a valorilor, principiilor şi normelor morale care consimt să le
respecte şi să le urmeze salariaţii U.A.T. Oraș Iernut în activitatea profesională, stabilind standarde de
etică profesională pe care îşi propune să le urmeze, precum şi răspunderea personalului în cazul
încălcării acestora. Cuprinde normele morale, precum şi norme profesionale, principii, care trebuie
respectate de către funcţionarii (personal contractual/funcţionari publici – funcţii de conducere/de
execuţie) din cadrul U.A.T. Oraș Iernut. Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic nu sunt
exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni, acestea stabilesc reguli esenţiale de
comportament şi de etică aplicabilă întregului personal al U.A.T. Oraș Iernut. Codul etic este menit să
sprijine salariaţii, să identifice şi să rezolve problemele de natură morală/profesională care se pot ivi
în desfăşurarea activităţii, fiind, de asemenea, un ghid de comportament în relaţiile cu colegii, cu
instituţia publică din care aceştia fac parte, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii locale, naţionale
sau internaţionale. Promovează o imagine pozitivă U.A.T. Oraș Iernut, contribuind la buna reputaţie
a acestei instituţii publice, ducând la crearea încrederii şi respectului pe care salariaţii îl au faţă de
aceasta.
(5) Aplicarea Codului etic sprijină dezvoltarea unei culturi instituţionale bazată pe respect reciproc,
precum şi creşterea culturii individuale. Totodată, Codul de etică prezent, protejează salariaţii de
comportamente nedrepte, oportuniste sau necinstite, furnizând un model de comportament care
contribuie la crearea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie desfăşurate după reguli corecte.
Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul
administraţiei publice locale. Salariaţii, indiferent de forma de încadrare, funcţionar public sau personal
contractual, au obligaţia de a respecta prevederile prezentului Cod etic. Nerespectarea prevederilor
cuprinse în prezentul Cod etic atrage răspunderea disciplinară a salariatului care îl încalcă, în condiţiile
legii.

CAPITOLUL III - Domeniul de aplicare, obiective si principii generale

Art.1. Domeniul de aplicare
(1) Codul etic și de integritate al functionarilor publici, reglementează normele de conduită
profesională și de integritate ale functionarilor publici, iar Codul etic si de integritate al personalului
contractual din U.A.T a orasului Iernut, reglementeaza normele de conduita profesionala si integritatea
personalului contractual si sunt definite în continuare cod etic si de integritate.
(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod etic si de integritate sunt
obligatorii pentru functionarii publici (funcţii de conducere/de execuţie), precum si pentru persoanele
care ocupa temporar o functie publica, respectiv pentru personalul contractual, încadrat în baza
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

Art.2 Obiective
Obiectivele prezentului cod etic si de integritate urmaresc sa asigure cresterea calitatii
serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei
si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:
a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale
si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului U.A.T a orasului Iernut
al functionarilor publici si al personalului contractual;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se astepte
din partea functionarilor publici în exercitarea functiilor publice si din partea personalului contractual
în exercitarea functiei;
c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetateni si functionarii publici,
personalul contractual din cadrul U.A.T a orasului Iernut.

Art.3 Principii generale
(1) Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarului public si a personalului
contractual sunt cele prevãzute la art. 368 privind Codul administrativ:
a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici si personalul
contractual au îndatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici si personalul
contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în
exercitarea functiei publice sau a functiei;

c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice,
principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au îndatorirea de a aplica acelasi
regim juridic în situatii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au
obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine
si constiinciozitate;
e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici si personalul
contractual sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes altul decât interesul
public, în exercitarea functiei publice;
f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici si personalului
contractual le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun
avantaj ori beneficiu în considerarea functiei pe care o detin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta
functie;
g) libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici si personalul
contractual pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor
moravuri;
h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice si în
îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual trebuie sa fie de bunacredinta;
i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice si în
îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual principiu conform
caruia activitatile desfasurate de functionarii publici si personalul contractual în exercitarea functiei lor
sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
j) responsabilitatea și răspunderea, principiu conform caruia functionarii publici si personalul
contractual răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost
îndeplinite corespunzător.
(2) Principiile care guverneaza protectia avertizării în interes public sunt urmatoarele:
a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile si institutiile publice din cadrul administratiei
publice locale, institutiilor publice de asistenta sociala, au obligatia de a respecta drepturile si libertatile
cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor
publice, potrivit legii;
b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, ordinea de drept, integritatea,
impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza încalcari ale legii
este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savârsita;
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care
reclama ori sesizeaza încalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si

mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizarii în interes public, nu sunt aplicabile
normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public.
e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice sunt
datoare sa îsi desfasoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de
profesionalism, în conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si încurajat actul de avertizare în
interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori
capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice si al institutiilor publice.
g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile
legale pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana încadrata într-o autoritate
publica, institutie publica sau în alta unitate bugetara care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea
starii de fapt sau ca fapta constituie o încalcare a legii.

Art. 4 Termeni
În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii,
conform legii:
a) funcţionar public – persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ;
b) funcţie publică – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în
scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice;
c) personal contractual ori angajat contractual – persoana numită, pe bază de contract
individual de muncă, într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003
privind Codul Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;
d) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi
autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de
Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte;
e) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei, influenţei,
facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;
f) conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta
independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a
îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;
g) informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;

h) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau
identificabilă;
i) consilier etic/responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduită – funcţionar
public desemnat de conducătorul instituţiei/autorităţii publice, cu scopul de a asigura
consilierea/asistenţa pe probleme de etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită
profesională în cadrul instituţiei/autorităţii publice.

CAPITOLUL IV - Norme generale de conduita profesionala a functionarilor publici si a
personalului contractual

Art. 5 Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Functionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a asigura un serviciu public de
calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în
practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
(2) În exercitarea functiei publice si a atributiilor de serviciu, functionarii publici si personalul
contractual au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile
legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea,
imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art.6 Respectarea Constitutiei si a legilor
(1) Functionarii publici si angajatii contractuali au obligatia ca, ca prin actele şi faptele lor să
promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea
în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de
conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
(2) Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale
privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice sau a functiilor
contractuale detinute.

Art. 7 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a apara cu loialitate prestigiul
U.A.T a orasului Iernut, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici si personalului contractual le este interzis:

a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea U.A.T a
orasului Iernut, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu / raportului de munca, pentru
o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
b) sa faca aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care
U.A.T a orasului Iernut are calitatea de parte, sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură
cu aceste litigii, daca nu sunt abilitati în acest sens; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de
serviciu /raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad
alte termene.
c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu/ raportului de munca,
pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau U.A.T a orasului Iernut; prevederea se aplica si
dupa încetarea raportului de serviciu /raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile
din legi speciale nu prevad alte termene.
(3) Prevederile prezentului cod etic si de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligatia legala a functionarilor publici si a personalului contractual de a furniza informatii de interes
public celor interesati, în conditiile legii.
(4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin
asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa
numai cu acordul primarului.

Art. 8 Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare
În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici si personalul contractual au
obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a
oricărei persoane., de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului
cu promovarea intereselor U.A.T a orasului Iernut, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa
influentati de considerente personale sau de popularitate, iar în exprimarea opiniilor trebuie sa aiba o
atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

Art. 9 Activitatea publică
(1) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre unul sau mai multi
functionari publici desemnati de catre primarul U.A.T a orasului Iernut prin dispozitia primarului
si/sau prin fisa postului;

(2) Functionarii publici si personalul contractual desemnati sa participe la activitati sau
dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat
de primarul U.A.T a orasului Iernut ;

Art. 10 Activitatea politica
În exercitarea functiei publice sau a functiei contractuale detinute, functionarilor publici si
personalului contractual le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa afiseze la avizierul primariei sau a unitatilor subordonate însemne ori obiecte
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;
d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru
a-şi exprima sau manifesta convingerile politice;
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
f) conform Ordinului MF nr. 252/2004 privind Codul de conduita etica a auditorului intern,
functionarii publici care ocupa functia de auditor intern trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic,
in scopul indeplinirii in mod impartial a activitatilor; in acest sens ei trebuie sa isi mentina independenta
fata de orice influente politice;

Art. 11 Folosirea imaginii proprii
În considerarea functiei publice sau a functiei contractuale pe care o detin, functionarii publici
si personalul contractual au obligatia de a nu permite utilizarea funcţiei publice în acţiuni publicitare
pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale..

Art. 12 Conduita în relațiile cu cetățenii
(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează
U.A.T a orasului Iernut, funcţionarii publici si personalul contractual sunt obligaţi să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.
(2) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu aduce atingere onoarei,
reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea
functiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.

(3) Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine imparţială şi
justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Functionarii publici si
personalul contractual au obligatia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor
şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi
combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea
persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda
respectarea normelor de conduita prevazute la art.12 alin.(1)- (3) si de catre celelalte subiecte ale acestor
raporturi.

Art. 13 Conduita în cadrul relatiilor internationale
(1) Functionarii publici si personalul contractual care reprezinta Unitatea administrativteritorială a orasului Iernut în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ,
conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine
favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relatiile cu reprezentantii altor state, functionarii publici si personalul contractual au
obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) În deplasarile externe, functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba o
conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.

Art. 14 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Functionarilor publici si personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct
sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.

Art. 15 Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa
actioneze conform prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si
impartial.
(2) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de
catre primarie, de catre alti functionari publici sau salariati contractuali, precum si îndeplinirea
atributiilor în mod privilegiat.
Art. 16 Obiectivitate în evaluare
(1) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire
la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei
categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent funcţiei
publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a
competenţelor fiecărei persoane din subordine;
c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din subordine,
să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze măsuri destinate
ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru
personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să
propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din
subordine;
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin
cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;
g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu privire
la personalul din subordine.

Art. 17 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T. a orașului Iernut trebuie să
exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate
sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
(2) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici
și personalul contractual din cadrul U.A.T. a orașului Iernut au obligaţia de a acţiona conform
prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.
(3) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere
şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii..

Art. 18 Utilizarea responsabilă a resurselor publice
(1) Functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii
publice si private a statului si a U.A.T a orasului Iernut ,sa evite producerea oricarui prejudiciu,
actionând în orice situatie ca un bun proprietar.

(2) Functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa foloseasca timpul de lucru,
precum si bunurile apartinând Primariei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei
publice sau a functiei contractuale detinute.
(3) Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit
atributiilor care îi revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile
legale.
(4) Functionarilor publici si personalului contractual care desfasoara activitati în interes
personal le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica U.A.T a orasului Iernut pentru
realizarea acestora.

Art. 19 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri
(1) Orice functionar public sau angajat contractual poate achizitiona, concesiona sau închiria
un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a orasului Iernut , supus vânzarii (concesionãrii,
închirierii) în conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute ( concesionate, inchiriate);
b) când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii (concesionarii,
inchirierii) bunului respectiv;
c) când poate influenta operatiunile de vânzare, concesionare sau inchiriere sau când a obtinut
informatii la care persoanele interesate de cumpararea (concesionarea, inchirierea) bunului nu au avut
acces.
(2) Functionarilor publici si personalului contractual le sunt interzise furnizarea informatiilor
referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Iernut, supuse
operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte conditii decât cele prevazute de lege.
(3) Prevederile alin. (1) - (2) se aplica în mod corespunzator si în situatia conflictului de interese.

Art. 20 Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T a orașului Iernut au obligaţia
să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,
informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii,
cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 21 Subordonarea ierarhică
(1) Funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T a orașului Iernut au obligaţia
de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.

Art. 22. - Profesionalismul și imparțialitatea
(1) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T a orașului Iernut trebuie să
exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentându-și activitatea,
soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor
publici.
(2) În activitatea profesională, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T
a orașului Iernut au obligația de diligență cu privire la promovarea și implementarea soluțiilor propuse
și a deciziilor, în condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) În exercitarea funcției publice, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
U.A.T a orașului Iernut trebuie să adopte o atitudine neutră față de orice interes personal, politic,
economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerințe sau influențe
de orice natură.
(4) Principiul independenței nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul
subordonării ierarhice.

Art. 23. - Obligația respectării regimului cu privire la sănătate și securitate în muncă
Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T a orașului Iernut au obligația
de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor
formulate de medicul de medicina muncii, în condițiile legii.

Art. 24. - Limitele delegării de atribuții
(1) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții vacante se dispune motivat prin act
administrativ de către Primar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condițiile
Codului administrativ.
(2) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții ocupate al cărei titular se află în
concediu în condițiile legii sau este delegat în condițiile art. 504 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabilește prin fișa postului și operează
de drept, în condițiile Codului administrativ.
(3) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții nu se poate face prin delegarea tuturor
atribuțiilor corespunzătoare unei funcții către același salariat. Salariatul care preia atribuțiile delegate
exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile
parțial preluate, cu excepția situației în care atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului
ierarhic asupra funcției deținute.
(4) În situația în care funcția ale cărei atribuții sunt delegate și funcția al cărei titular preia
parțial atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, salariatul care preia atribuțiile
delegate semnează pentru funcția ierarhic superioară.

(5) Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a salariatului căruia I se
deleagă atribuțiile.
(6) Salariatul care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și de
vechime necesare pentru ocuparea funcției ale cărei atribuții îi sunt delegate.
(7) Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici debutanți sau funcționarilor publici care
exercită funcția publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parțial.
(8) Funcționarii publici pot îndeplini unele atribuții corespunzătoare unei funcții de demnitate
publică, ale unei funcții de autoritate publică sau ale unei alte funcții publice, numai în condițiile expres
prevăzute de lege.
(9) În cazul funcțiilor publice de execuție vacante, cu excepția funcțiilor publice de auditor și
consilier juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul autorității sau instituției publice,
atribuțiile pot fi delegate către cel puțin doi funcționari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) și
(5) - (7).

CAPITOLUL V Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicarii normelor de conduita
profesionala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual

Art. 25 (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza, monitorizeaza si
controleaza aplicarea normelor prevazute de codul etic si de integritate pentru functionarii publici.
(2) Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza si controleaza aplicarea normelor
prevazute de codul etic si de integritate, atât pentru functia publicã cât si pentru personalul contractual.
(3) Prin activitatea sa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu poate influenta derularea
procedurii de lucru a comisiilor de disciplina din cadrul U.A.T a orasului Iernut, desfasurata in
conformitate cu prevederile HG nr.1344/2007 privind Normele de organizare si functionare a
comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;
(4) Prin activitatea sa Ministerul Administratiei si Internelor nu poate influenta derularea
procedurii disciplinare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, desfasurata în conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 26 Avertizarea privind fapte de încãlcare a legii
Semnalarea unor fapte de încalcare a legii de catre functionarii publici si personalul contractual,
prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare în
interes public si priveste:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni în legatura
directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau în legatura cu
serviciul;

b) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii în exercitarea atributiilor de serviciu;
d) încalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau
numite politic;
g) încalcari ale legii în privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) încalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta în serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare si eliberare din functie;
k) încalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al U.A.T a
orasului Iernut; n) încalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei
administrari si cel al ocrotirii interesului public.
Art. 27 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, conform
principiului bunei-credințe poate fi facută, alternativ sau cumulativ:
a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 23;
b) primarului, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisiei de disciplina din cadrul U.A.T a orasului Iernut;
d) organelor judiciare;
e) organelor însarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a
incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.

Art. 28 Protectia functionarilor publici şi a personalului contractual
(1) În fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare beneficiaza de protectie dupa cum
urmeaza:
a) avertizorii în interes public beneficiaza de prezumtia de bună-credinta, în conditiile art. 4
alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2004, pâna la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de
disciplina sau alte organisme similare din cadrul U.A.T a orasului Iernut au obligatia de a invita un
reprezentant al sindicatului. Anuntul se face prin adresa cu cel putin 3 zile lucratoare înaintea sedintei,
sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate. Comunicarea adresei se face cu
semnatura de primire.
(2) În situatia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este sef ierarhic, direct sau
indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt
organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
(3) În cazul avertizarilor în interes public, prevazute la art. 23 lit. „a” si lit.”b”, se vor aplica
din oficiu masurile de protectie referitoare la protectia datelor de identitate a martorului protejat,
prevazute la art. 12 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.
(4) În litigiile de munca sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune
anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost
aplicata ca urmare a unei avertizari în interes public, facuta cu buna-credinta.
(5) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi
autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a înlatura posibilitatea sanctionarii
ulterioare si indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr.571/2004 privind
protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza
incalcari ale legii.

Art. 29 Rolul U.A.T a orasului Iernut si a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
(1) In scopul aplicarii eficiente a dispozitiilor prezentului cod de conduita, primarul va desemna
un functionar public, de regula din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etica
si monitorizarea respectarii normelor de conduita.
(2) Consilierul etic, exercita urmatoarele atributii:
a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către
funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut şi întocmeşte rapoarte
şi analize cu privire la acestea;
b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici și
al personalului contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut sau la iniţiativa sa atunci când

funcţionarul public sau personalul contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut nu i se adresează
cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea
funcţionarilor publici și a personalului contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut şi care ar putea
determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează primarului, şi
propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici și a personalului contractual din
cadrul U.A.T. al orașului Iernut cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în
domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru U.A.T. a orașului Iernut pentru
respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu aceasta;
e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea
principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici și a personalului contractual
din cadrul U.A.T. al orașului Iernut;
f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii
primăriei cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi
formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi
ai activităţii instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul,
precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de U.A.T. a orașului Iernut.
(3) Nu poate fi numit consilier de etică funcționarul public care se află în următoarele situații
de incompatibilitate:
a) este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu primarul sau cu înlocuitorul de
drept al acestuia;
b) are relații patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a);
c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul U.A.T. al orașului
Iernut.
(4) Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și a normelor de conduită se face
prin întocmirea unui raport care cuprinde cel puțin următoarele date:
a) numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduit
profesională;
b) categoriile și numărul de funcționari publici care au încălcat principiile și normele de
conduită;
c) cauzele și consecințele nerespectării normelor de conduită;
d) evidențierea cazurilor în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea
factorului politic.

(4) Rapoartele privind respectarea normelor de conduită se transmit la A.N.F.P., se publică pe
site-ul propriu și se comunică la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 30 Conflictul de interese privind functionarii publici
(1)Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercita o funcţie publica are
un interes personal de natura patrimonială, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuţiilor care ii revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
(2)Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice
sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenta deciziei şi suprematia interesului public.
(3) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se afla în una dintre următoarele
situaţii:
a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la
persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participa în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au
calitatea de soţ sau ruda de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe
care trebuie sa le ia în exercitarea funcţiei publice.
(4) In cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat sa se abţină de
la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi sa-l informeze de îndată pe
şeful ierarhic căruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia măsurile care se impun pentru
exercitarea cu impartialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţa.
(5) In cazurile prevăzute la alin.(3), primarul la propunerea şefului ierarhic căruia ii este
subordonat direct funcţionarul public în cauza, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi
pregătire şi nivel de experienţa.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Art. 31 Incompatibilităţi privind functionarii publici si personalul contractual
(1) Incompatibilităţile privind funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si de dispozitiile Legii nr.161/2003 privind
unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si
in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata.
(2) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publica decât cea în
care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publica.

(3) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate
sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este
suspendat din funcţia publica, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din
sectorul public;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
(4) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (3) lit. a) si c),
functionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte
sau sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme
sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare.
(5) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor
prevăzute la alin. (3) lit. c) nu pot sa-si desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate
la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
(6) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea
unor acte în legătura cu funcţia publica pe care o exercita.
(7) In situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul
public este reincadrat în funcţia publica deţinuta sau într-o funcţie similară.
Art.32 (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi
sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Persoanele care se afla în situatia prevăzuta la alin. (1) vor opta, în termen de 60 de zile,
pentru încetarea raporturilor ierarhice directe;
(3) Orice persoana poate sesiza existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1);
(4) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se constata
de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor
ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
Art. 33 (1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în
legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.
(2) In situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1),
documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia
publica la care aceştia sunt numiţi.

Art. 34 (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie
de demnitate publica.
(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pana în ziua ulterioara alegerilor, dacă nu este ales;
b) pana la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publica, în cazul în care
funcţionarul public a fost ales sau numit.
Art.35 (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor
politice şi sa exprime sau sa apere în mod public poziţiile unui partid politic, exceptie fac functionarii
publici care ocupa o functie de auditor intern, care trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic .

CAPITOLUL VI Dispozitii finale

Art.36 (1) Funcţionarul public și personalul contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut
răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revine din funcţia publică pe care o deţin,
precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul public și personalul contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut are
îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici.
(3) Funcţionarul public și personalul contractual din cadrul U.A.T. al orașului Iernut are
dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le
consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă astfel de situaţii
superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia.

Art.37 Raspunderea
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara
a functionarilor publici si a personalului contractual, in conditiile legii.
(2) Comisia de disciplina are competenta de a cerceta functionarii publici din cadrul U.A.T a
orasului Iernut care incalca prevederile prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea
sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
(3) Persoanele desemnate de primar de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de
conduita de catre personalul contractual si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, vor avea
in vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
(4) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni,
vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii;

(5) Functionarii publici si personalul contractul raspund patrimonial potrivit legii, in cazul in
care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduit profesionala, aduc prejudicii persoanelor
fizice sau juridice.

Art. 38 Asigurarea publicitatii
Pentru informarea cetatenilor Compartimentul relatii cu publicul si P.A.P.I. au obligatia de a
asigura publicitatea prin toate mijloacele, iar functionarii publici si personalul contractual cu functii de
decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii si cu persoanele din afara primariei pentru a
promova principiile si normele prezentului cod etic si de integritate.

