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                                                                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 

 
DISPOZIȚIA NR. 219 / 23.03.2023 

privind aprobarea codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gângiova, jud. Dolj 

 
    Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform sentintei civile 
nr.554, dosar nr.908/304/2016 din 22.06.2016 a Judecatoriei Segarcea;  
    Având în vedere referatul nr.1943/23.03.2023 intocmit de compartimentul Contabilitate si Resurse 
Umane, prin care se propune aprobarea aprobarea codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi 
al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Gângiova, jud. 
Dolj, in conformitate cu prevederile Standardului 1 — Etica, integritatea din Ordinul Secretariatului 
General al Guvernului nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial a1 entitatile 
publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cuprinzand standardele de management / 
control intern la entitatile publice, care impun adoptarea unui cod de conduita propriu, ca mijloc de 
comunicare uniforma a valorilor etice promovate de conducerea institutiei catre toti angajatii, partea a 
VI-a din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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.53/2003 — Codul Muncii, republicata, Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din 
autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;; 
    În temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, alin.1 si art.243, alin.1, 
lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

                                                  
DISPUNE: 

 
Art.1.Se aproba Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova, jud. Dolj, conform Anexei la 
prezenta dispoziție. 
Art.2.Se desemneaza doamna Dimulescu Marina Genoveva, inspector in cadrul compartimentului 
Contabilitate si Resurse Umane, pentru exercitarea atribuțiilor de consilier de etica pentru consiliere 
etica si monitorizarea normelor de conduita a functionarilor publici si a personalului contractual din 
cadrul Aparatului de specialitate a1 Primarului comunei Gângiova, jud. Dolj. 
Art.3. Prezenta dispozitie se duce la indeplinire de catre toti angajatii institutiei. 
Art.4.Secretarul general al comunei Gângiova, judetul Dolj va comunica prezenta dispoziţie persoanei 
nominalizate la art.2, Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei . 
 
              PRIMAR,                                                       Contrasemneaza pentru legalitate, 
    PREDA CRISTACHE                                                 SECRETAR GENERAL               
                                                                                             SADOVEANU IOANA 


