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                                     DISPOZITIA Nr. 190 din 19.03.2021 
 

 

 
D I S P O Z I Ţ I A 

privind aprobarea Codului de etica si de integritate al funcționarilor publici 
și al personalului contractual din 

cadrul UAT Comuna Budila 
 

 
Având în vedere următoarele: 
- Referatul nr. 1919/04.03.2021, intocmit de secretarul general al comunei Budila, 
-art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constitutia României, republicatä;  
-art. 3 paragraful 2 din Carta europeanä a autonomiei locale, adoptatä la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii 
-Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 3753/2015 privind monitorizarea 

respectärii normelor de conduitä de catre funcionarii publici a implementärii procedurilor disciplinare;  
- art. 368, art. 373, art. 558, art. 451 - 457 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  

modificarile si completarile ulterioare,  

 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificarile 

si completarile ulterioare,  
           
Primarul  comunei Budila, 
 
 

D I S P U N E: 
 
 
          Art. 1. Se aproba Codul de etica si de integritate al funcționarilor publici și al personalului 
contractual din cadrul UAT Budila, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta 
dispozitie.  

Art. 2. Consilierul de etică va transmite Codul de etica si de integritate tuturor angajatilor 
Primariei Comunei Budila, pe baza de semnatura care atesta luarea la cunostinta. 

Art. 3. Compartimentul Registratura si Relatii cu publicul va afisa normele privind 
conduita personalului Primariei Comunei Budila, la sediul acesteia.  
  Art. 4. Incepand cu data prezentei, orice prevedere contrara se abroga. 

 Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică tuturor angaajatilor Primariei Comunei Budila, 
Instituției Prefectului Brașov, prin grija Secretarului general al comunei si se aduce la cunostinta 
publica, prin afisarea pe site-ul www.budila.ro. 
   Art. 6. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
      CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

                                      PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL, 
                IRIMIA MARȘAVELA                         ALEXANDRA-AVELUTA BENIA 
 
 


