
               ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA    
                   PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 

 
privind aprobarea Codului Etic al aparatului de specialitate al 

primarului communei Parva 

  

Primarul comunei Parva, 

      Având în vedere ; 

        - Referatul domnului Căluș Ioan, secretarul comunei Prava ,înregistrat sub 

nr.297/01.02.2017, privind propunerea de aprobarea Codului Etic al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Parva ; 

       - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva  nr. 9 din 01.02.2016  privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Parva, pe anul 2016; 

       - Prevederile Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Parva, aprobat prin Dispoziţia Primarului comunei Parva nr.154 din 29.10.2013; 

       - Prevederile Legii nr.188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

       - Prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice ; 

       - Prevederile Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi alte instituţii care semnalează încălcări ale legii; 

      - Prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 

      - Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1344 / 2007 , privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 

      - Prevederile Ordinul nr. 1200 din 04.04.2013 privind monitorizarea respectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare; 

În temeiul prevederilor art.61 alin.(3) , alin (4), art.63 alin.(1) litera “d” , alin.(5) litera “a” , 

art.68 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) litera “a”, alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publicã localã,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 

 

      Art.1. – Se aprobă Codul Etic al al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

      Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziţii se încredinţează aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Parva. 

 



  

 

        Art.3. - Prevederile prezentei dispoziţii se aduc la cunoştiinţa publică prin afişare pe saitul 

şi la sediul Primăriei comunei Parva şi se comunică persoanelor care fac parte din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Parva, sub semnătură. 

      Art.4. - Prezenta dispozitie se comunica celor în drept prin grija compartimentului 

administrație locală. 

      -Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud; 

      -Domnului Primar Strugari Ioan; 

      -Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Parva. 

 

 
 

 
PRIMAR, 

Strugari Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                              Căluș Ioan 

 

 

Nr.14 din 01.02.2017 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROMÃNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA - NÃSÃUD 
PRIMÃRIA COMUNEI PARVA 
         Nr.297 din 01.02.2017 

  

  

R E F E R A T 

 
privind aprobarea Codului Etic al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Parva 

  

Subsemnatul  Căluș Ioan ,secretarul comunei Parva; 

Având în vedere: 

      - Prevederile Legii nr.188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
      - Prevederile Legii nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
      - Prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
      - Prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 
      - Prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice ; 
     - Prevederile Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi alte instituţii care semnalează încălcări ale legii; 
     - Prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 

gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 
     - Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1344 / 2007 , privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - Prevederile Ordinul nr. 1200 din 04.04.2013 privind monitorizarea respectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare; 
     - Prevederile art.61 alin.(3) , alin (4), art.63 alin.(1) litera “d” , alin.(5) litera “e” , art.68 

alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) litera “a”, alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publicã localã,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
PROPUN: 

        Aprobarea Codului Etic al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva, conform 

anexei care face parte integrantă din dispoziţie. 

  

SECRETAR, 

Căluș Ioan 

 


