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         DISPOZITIE NR. 38/2016 
              Privitor la: aprobarea Codului Etic al funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
. 

 
 Având în vedere:  
Referatul nr. 612/25.02.2016, întocmit de d-nul. Mitroi Octavian Daniel, Consilier Etic, 

prin care se propune aprobarea Codului etic al funcţionarilor publici şi personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea;  
            În conformitate cu prevederile Standardului 1 – Etică și integritate din O.S.G.G. 400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi Legii nr. 477/2004, rivind Codul 
de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, coroborate cu 
prevederile 63 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul art. 68 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea: 
 

   D I S P OZIŢIE 
 

  Art.1.  Se aprobă Codul Etic al funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
 cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
       Art. 2. Codul Etic va fi adus la cunoștința angajaților pe baza de proces verbal și prin 
afișare în locuri vizibile, prevederile codului de etică. 
           Art. 3.  Cu monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod Etic răspunde d-nul. 
Mitroi Octavian Daniel, consilier etic. 
           Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
Serviciul Juridic-Controlul Legalităţii Actelor şi salariaţilor primăriei comunei Lăcusteni, prin 
grija secretarului comunei.   
 
            Lăcusteni, 25.02.2016 
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