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D I S P O Z I Ţ I A NR.  180 

 
Cu privire la : modificarea art. 2 din Dispoziția primarului comunei 

Roșiile nr. 334/31.12.2019 privind aprobarea Codului de 
conduită al funcționarilor publici și personalului contractual 
din Primăria Comunei Roșiile 

 
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul nr. 2517/08.07.2021 întocmit de către secretarul general 

UAT Roșiile, judeţul Vâlcea cu privire la modificarea art. 2 din Dispoziția primarului 
comunei Roșiile nr. 334/31.12.2019 privind aprobarea Codului de conduită al 
funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Comunei Roșiile în sensul 
desemnării în calitate de consilier etic în cadrul Primăriei Comunei Roșiile, pentru o 
perioada de 3 ani, a doamnei Niță Minodora având funcția publică de consilier superior în 
cadrul compartimentului Autoritate tutelară și Asistență socială; 

Ținând cont că prin Dispoziția primarului comunei Roșiile nr. 334/31.12.2019  s-a 
aprobat Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria 
Comunei Roșiile; 

În conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b, 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. I. Se modifică art. 2 din Dispoziția primarului comunei Roșiile nr. 
334/31.12.2019 privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și 
personalului contractual din Primăria Comunei Roșiile, care va avea următorul conținut: 
”Art. 2. Începând cu data de 08.07.2021 doamna Niță Minodora având funcția publică de 
consilier superior în cadrul compartimentului Autoritate tutelară și Asistență socială, se 
desemnează în calitate de consilier etic în cadrul Primăriei Comunei Roșiile, pentru o 
perioada de 3 ani.” 

Art. II. Celelalte prevederi al Dispoziției nr. 334/31.12.2019 rămân neschimbate, 
consilierul etic având atribuțiile respective. 

Art. III. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, persoanei nominalizată la art. 1 pentru 
ducere la îndeplinire, salariaților primăriei Roșiile și va fi adusă la cunoștință publică prin 
afișare și alte mijloace prin intermediul secretarului general UAT Roșiile. 

Roşiile, 08.07.2021 
                  PRIMAR,                              Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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