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  COMUNA DOICEŞTI   

 

 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
privind actualizarea Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici  şi al personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti, judeţul Dâmboviţa 

 

PRIMARUL COMUNEI DOICEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 
Analizând: 

- Proiectul de dispoziţie privind actualizarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti, judetul Dambovita, înregistrat                   

la nr. 148/02.08.2021; 

Având în vedere: 

- Prevederile Standardului 1-Etica şi integritatea din anexa la Ordinul nr. 600/2018, emis de Secretariatul General 
al Guvernului României, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;  

- Prevederile art.1 si art.2 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Dispoziţiei primarului comunei Doicesti nr. 251/31.08.2012 privind aprobarea Codului etic și de 
integritate; 

- Prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Doicesti nr. 18/12.03.2021 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al primarului comunei Doicesti, aprobarea Organigramei si a Statului de functii; 

- Prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Doicesti nr.43/29.07.2021 privind reactualizarea 

Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti 

- Prevederile art. 368 și art. 558 coroborat cu art. 155 alin. (1) lit. e)  din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. “b” din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

D  I  S  P  U  N: 
 

 

Art.1.Se actualizează Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personaului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Doicesti, judeţul Dâmboviţa, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie 

Art.2.Prevederile Codului etic şi de integritate vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor prin grija consilierului de etică.  
Art.3.Pe data prezentei, Dispoziţia primarului comunei Doicesti nr. 251/31.08.2012 privind aprobarea Codului etic ş i 

de integritate, isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.4.Prezenta  dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

primariei comunei Doicesti şi va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Doiceşti :      

          -Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa ;  
          -Primarului comunei Doiceşti ; 

          -Consilierului de etica ; 

          -Compartimentului Resurse umane, Relaţii cu pubicul.  
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