
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

COMUNA CĂLINEŞTI 
PRIMAR 

 
DISPOZIłIE 

Privind: desemnarea funcționarilor publici pentru consiliere etică și  m onitorizarea respectării normelor de 
conduită 

 
Primarul Comunei Călineşti , judeŃul  Teleorman, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- prevederile art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul  de conduită a funcționarilor publici, republicată; 
- prevederile Ordinului nr. 3753/2015 privind monitorizarea respec tării normelor de condui tă de către 

funcționarii publici și a implementării  procedurilor disciplinare; 
- prevederile art. 63, alin. (1), lit. „e” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 68, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. ”a’ , alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2002, a 
administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare: 

 
 DISPUNE 

 
Art.1. Începând cu data prezentei se desemnează d-ra Bratu Alida Sorina, inspector în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului și Jalbă M arius Dum itru, secretar al comunei, pentru exerci tarea 
atribuțiilor de consiliere etică și moni torizarea respec tării  normelor de conduită.  

Art.2. Atribuțiile consilierului de etică sunt: 
- acordarea de consul tanță și asistență funcționarilor publici din cadrul Prim ăriei Comunei Călinești , 

județul T eleorman, cu privire la respectarea normelor de conduită ; 
- m onitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită a funcționarilor publici în cadrul Primăriei 

Comunei Călinești, județul T eleorman; 
- întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea norm elor de conduită de către funcționarii 

publici din cadrul Primăriei Comunei Călinești , județul  T eleorman; 
Art.3.  Începând cu data prezentei  orice dispozi ție contrară își  încetează aplicabilitatea. 
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziŃie Insti tuției Prefectului  - Județul Teleorman, 

în vederea exercitării controlului de legalitate, autorităŃilor în drept şi funcționarilor publici din cadrul Primăriei 
Comunei Călinești, județul T eleorman, pentru luare la cunoștință.  
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