ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA S·ĂLACEA
CIF:4784300;
Nr.4 din14 februarie 2022;
Către,
INSITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BIHOR
DIRECŢIA JURIDICĂ
În baza prevederilor art.200,art.243 alin.(l)lit.e.)art.24 alin.(4)1it.c)din
OUG Nr.57 /2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,vă
comunicăm în vederea efectuării controlului de legalitate următoarele dispozitii:
TITLUL DISPOZIŢIEI
DISPOZIŢIA
OBSV.
NR/DATA
Dispoziţie de convocare şedinţă de lucru Cons.Local
21/02.02.2021
22/07 .02.2022 Dispoz.de constiti.Comisie de predare primire
23/08.02.2022 Dispoz.de aprobare proced.de desemnare a cons.de etică
24/08.02.2022 Dispoz.privind aprob.Codului de conduită prof.la Primăria Sălacea
25/08.02.2022 Dispoz.de desemnare Racz Andrea
26/08.02.2022 Dispoz.de desemn.Comisie de evaluare creşt.eficienţ energetice a sistemul de iluminat public .
27/08.02.2022 Dispoz.acord.tichete stimulent educaţional Balaj K.
28/08.02.2022 Dispoz.de prelung.perioadei de acord.al indemniz.de însot.Mate K.
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i ROMANIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF.4784300;
PRIMAR,

D I S P O Z I Ţ I A Nr.21.. din 2 februarie 2022.privind convocarea şedinţei de lucru ordinară al Consiliulul Local al Comunei Sălacea;
Avand în vedere prevederile art.133 alin.1,art.134 alin.4 şi art.196 alin.1 lit.b din
O.U.G.Nr.57 /2019 privind Codul administrativ,
Primarul comunei Sălacea,
O I S P U N E;
Art.1.-Pentru data de 14 februarie 2022,orele 15,00 se convocă şedinţa de lucru
ordinară al Consiliului Local al Comunei Sălacea,care va avea loc la sediul primăriei,sau în Căminul
cultural în sala de şedinţă,cu respectarea regurilor de pandemie în vigoare; .
Art.2.-Proiectul ordinii de zi este cel anexat la prezenta dispoziţie;
Art.3.-Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi,împreună cu documentaţia
aferentă se găsesc la secretarul general şi la contabila UAT-ului Sălacea şi sunt puse la dispoziţie
consilierilor locali în format fizic;Proiectele de hotărari şi alte documente se transmit comisiilor de
specialitate al Consiliului Local Sălacea în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor;
Art.4.-Cei interesaţi pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de
hotărari,atat în cadrul şedinţelor de comisii cat şi în plenul şedinţei Consiliului local;
Art.5.-Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin grija
secretarului g neral al comunei Sălacea;
un exemplar Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor
un exemplar în dosarul şedinţei de lucru
un exemplar spre publicare

Con
Secr

IROMANIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
CIF:4784300;

Anexă la Dispoz.nr.21/02.02.2022.-

PROIECTUL ORDINII DE ZI

ale şedinţei ordinare de lucru al Consiliului Local Sălacea din data de 14 februarie 2022 orele 15,00 întocmit
în baza art.135 alin.(1) din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ;
1.-Aprobarea proiectului de hotă rare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare;
2.-Aprobarea proiectului de hotăra re privind utilizarea excedentului bugetar;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
3.-Aprobarea Darea de seamă pe anul 2021;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
4.-Aprobarea proiectului de hotărarea privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021- 2027;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobar ,alte documente;
5.-Aprobarea Reţelei şcolare 2022 - 2023;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
6.-Aprobarea proiectului de hotărare privind Planul local de acţiuni privind incluziunea minorităţilor rome din
comuna Sălacea,pentru perioada 2021 - 2027;;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
7.-Aprobarea proiectului de hotarare privind revocarea HCL privind închirierea prin concesiune a clădirii cu teren
aferent Cf.50097 Sălacea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
8.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a clădirii cu teren aferent Cf.nr.50097
Sălacea,din localitatea Otomani;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
9.-Aprobarea proiectului de hotarare privind închirirerea prin licitaţie publică al spaţiului de sub bloc cu 6
apartament din localitatea Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
I0.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,ref.erat de aprobare,alte documente;
] I .-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul comunei Sălacea pentru anul 2022;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente;
I2.-Aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind activitatea asistenţilor
personali pe semestrul 11/2021;
Anex_e,le documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente; •
13.-Aprobarfla proi,ectului de hotă,rare privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai
persoanelor cu.. andicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare la nivelului comunei Să Iace.a pentru anul 2022;
Anex le documentaţiei; referat de specialitate,referat de.aprobare,alte documente;
,. .,
,
14.-Aprobarea projectului de hotărare privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului col)'lunei Sălacea;
Anexele documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
15.-Aprobarea proiectului de hotărare pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile aferente familiei
ocupaţionale"Administraţie"din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sălacea;
Anexele documentaţiei;,referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
16.-Aprobarea Planului de Achiziţii Public pe anul 2022;
Aoexele·documentaţiei; referat de specialitate,referat de aprobare,alte documente
17.:Div rse probleme
I·

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CIF 4784300
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR,
D I S P O Z I Ţ I A Nr.
din 07 februarie 2022

22 .-

privind constituirea Comisiei de predare-primire a spaţiului de 77,57 mp din sat Sălacea nr. 319,
comuna Sălacea, jud. Bihor
În conformitate cu prevederile art. 1167 alin 2 şi art. 1169 din Codul civil, referitoare la contracte,
Văzând Raportul de specialitate cu nr. 608 / 07.02.2022 întocmit de responsabilul pe domeniul relaţii cu
publicul,
Luând în considerare prevederile art. 8 ale contractului de închiriere nr. 2619 / 06.06.2019 încheiat
între UAT Comuna Sălacea şi compania S.C. c·oDINS SRL, identificat prin Cod fiscal: RO I3340306,
număr de înregistrare la Registru Comerţului: 105/689/2000,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) şi art. 317 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ al României.
Primarul comunei Sălacea,
D I'S P U N E :
Art.I.- Se constituie Comisia de predare-primire a spaţiului de 77,57 mp din sat Sălacea nr. 319
jud. Bihor, spaţiu închiriat până la această dată de societatea CODINS SRL în baza contractului de
închiriere nr. 2619/2019:
1.- Saj6 Imre
2.:- Vida Attila
3. - Barabas Bama

:11

consilier local
v1cepnmar
inspector de mediu

- preşedinte
-membru
- membru

Art.2.:-. Supleanţii membrilor vor fi: Vas Andras şi Lukăcs Bama, consilieri locali.
Art. 3- Secretariatul este completat din partea specialiştilor Primăriei Comunei Sălacea cu domnul
Simon Ioan Adrian
Art. 4- Comisia se va întruni pentru evaluarea situaţiei spaţiului, respectiv pentru predarea-primirea
acesteia şi întocmirea procesului verbal aferent, la data de 07.02.2021, ora 15.00.
Ărt:5:,=frezehta dispoziţie se comunică cu,
-membrii Comisiei
-In tituţia Prefectului-Judeţul Bihor
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PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
SĂLACEA NR.47
CIF.4784300

primaria.s:;ilacea@gmail.com
www.salacea.ro
tel.0259-463-014
tel/fax.0259-463-275

Nr. de înregistrare: 608 I 07.02.2021
Aprobat
Horvath Bela,
Primar

Raport de specialitate privind constituirea comisiei de predare-primire a
spaţiului de 77,57 mp din Săl_acea nr. 319 în care funcţionează
farmacia societăţii S.C. CODINS SRL

Având în vedere Contractul nr. 2619 din data de 06.06.2019 încheiat între
Comuna Sălacea şi societatea S.C. CODINS SRL cu sediul în Tinca, cod fiscal
RO13340306 respectiv, cererea acestei societăţi cu nr. 5003 din 11.11.2021 de a
înceta contractual de închiriere,
I

În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, se propune domnului primar al
Comunei Sălacea emiterea unei dispoziţii privind constituirea comisiei de
recepţie a spaţiului de 77,57 mp din loc. Sălacea nr. 319, jud. Bihor.

Ioan

.[

.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

D I S P OZ I T I A nr. 23
din 08.02.2022

Privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică
din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea

Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 622 din 08.02.2022 privind propunerea de aprobare a procedurii de
desemnare a consilierului de etică din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv necesitatea aplicării normelor de conduită care
rezultă din îndatoririle prevăzute de lege;
Coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin care sunt stabilite reglementările din domeniul raporturilor de muncă,
precum şi jurisdicţia muncii;
Luând în considerare prevederile H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare,
atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de
raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului
respectării principiilor şi nonnelor privind conduita funcţionarilor publici;
Menţionând faptul că prin procedura de desemnare a consilierului de etică este reglementat
cadrul unitar în scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi normelor de conduită
de către funcţionarii publici, în conformitate cu prevederile art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, consilierul de etică exercitând un rol activ în
domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b)
din O. U. G. nr. 5 712019 privind Codul administrativ, cu modţficările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu data prezentei, se aprobă procedura de desemnare a consilierului de etică
din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea, conform Anexei la prezenta dispoziţie,
care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Prevederile procedurii de desemnare a consilierului de etică din cadrul unităţii
administrativ teritoriale Comuna Sălacea, vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor prin grija
şefilor ierarhici direcţi, pe baza unui act doveditor de luare la cunoştinţă.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.sa/acea@gmail.com

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunică tuturor salariaţilor din cadrul aparatului de
specialitate al Comunei Sălacea, Primarului comunei Sălacea şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.

PRIMAR

Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETARGENERALALCOMUNE .

V

ACEA

Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fiscal 4 784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Nr. 622 din 08.02.2022
Aprob,
HORVA.TH BELA

REFERAT

privind propunerea de aprobare a procedurii de desemnare a consilierului de etică
din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
Având în vedere prevederile O.UG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv necesitatea aplicării normelor de conduită care
rezultă din îndatoririle prevăzute de lege;
Coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin care sunt stabilite reglementările din domeniul raporturilor de muncă,
precum şi jurisdicţia muncii;
Ţinând cont de Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile H.G. nr. 931 /2021 privind procedura de desemnare,
atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de
raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului
respectării principiilor şi nonnelor privind conduita funcţionarilor publici;
Menţionând faptul că prin procedura de desemnare a consilierului de etică este reglementat
cadrul unitar în scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi nonnelor de conduită
de către funcţionarii publici, în conformitate cu prevederile art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, consilierul de etică exercitând un rol activ în
domeniul prevenirii încălcării nonnelor de conduită;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică din cadrul unităţii administrativ
teritoriale Comuna Sălacea.
Prevederile prezentei proceduri vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor prin grija şefilor
ierarhici direcţi, pe baza unui act doveditor de luare la cunoştinţă.

-

Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-4630 I 4; Cod fiscal 4 784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

D I S P OZ I T I A nr. 24 din 08.02.2022

Privind aprobarea Codului de conduită profesională al funcţionarilor publici şi al
personalului contractual din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
Primarul comunei Săi acea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 623 din 08.02.2022 privind propunerea de aprobare a Codului de
conduită profesională al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul unităţii
administrativ teritoriale Comuna Sălacea;
În temeiul prevederilor H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile,
modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a perfonnanţelor profesionale
individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a
instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării
principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv necesitatea aplicării normelor de conduită care
rezultă din îndatoririle prevăzute de lege;
Coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin care sunt stabilite reglementările din domeniul raporturilor de muncă,
precum şi jurisdicţia muncii;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Menţionând faptul că prin Codul de conduită profesională sunt implementate măsurile
necesare pentru respectarea principiilor care guvernează conduita profesională a funcţionarului
public şi a personalului contractual, fiind reglementate nonnele de conduită profesională şi de
integritate ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei comunei Sălacea, urmărindu-se asigurarea calităţii actului administrativ,
realizarea interesului public, reducerea birocraţiei, precum şi prevenirea faptelor de corupţie;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) fit. d), alin. (5) fit. e) şi art. 196, alin.(]) lit.b) din
O. U G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modţficările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Începând cu data prezentei, se aprobă Codul de conduită profesională al funcţionarilor
publici şi al personalului contractual din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea,
conform Anexei la prezenta dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Prevederile prezentului Cod de conduită profesională vor fi aduse la cunoştinţa
tuturor salariaţilor prin grija şefilor ierarhici direcţi, pe baza unui act doveditor de luare la cunoştinţă.
Art.3. Prevederile conţinutului Codului de conduită profesională îşi produc efectele faţă de
salariaţi din momentul luării la cunoştinţă a acestuia. Cunoaşterea şi respectarea Codului de conduită
profesională este obligatorie pentru toti salariatii unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunică tuturor salariaţilor din cadrul unităţii administrativ
teritoriale Comuna Sălacea, Primarului comunej Sălacea şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor.

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mai I: primari a. sa/acea@gmai/. corn

Nr. 623 din 08.02.2022
Aprob,
HORVĂTH BELA

REFERAT
privind propunerea de aprobare a Codului de conduită profesională al funcţionarilor publici
şi al personalului contractual din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea
În temeiul prevederilor H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile,
modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a
instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării
principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv necesitatea aplicării nonnelor de conduită care
rezultă din îndatoririle prevăzute de lege;
Coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin care sunt stabilite reglementările din domeniul raporturilor de muncă,
precum şi jurisdicţia muncii;
Ţinând cont de prevederile Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Menţionând faptul că prin Codul de conduită profesională sunt implementate măsurile
necesare pentru respectarea principiilor care guvernează conduita profesională a funcţionarului
public şi a personalului contractual, fiind reglementate normele de conduită profesională şi de
integritate ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei comunei Sălacea, um1ărindu-se asigurarea calităţii actului administrativ,
realizarea interesului public, reducerea birocraţiei, precum şi prevenirea faptelor de corupţie;
Faţă de cele arătate mai sus,

PROPUNEM:
Aprobarea Codului de conduită profesională al funcţionarilor publici şi al personalului
contractual din cadrul unităţii administrativ teritoriale Comuna Sălacea, conform Anexei la
prezentul referat, care face parte integrantă din acesta.
Prevederile prezentului Cod de conduită profesională vor fi aduse la cunoştinţa tuturor
salariaţilor prin grija şefilor ierarhici direcţi, pe baza unui act doveditor de luare la cunoştinţă.
Racz Andrea

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail. corn

Codul de conduită profesională a/fu11cţio11arilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
Luat la cunoştintă salariaţi:
Nr

Nume si prenume

Funcţia

Semnatura

Compartiment

/

Viceprimar

2

TATAI Menyhert Tibor

Secretar general al UAT

3

Roboti11 Nora

consilier al primarului

Cabinet Primar

4

AVRAM Lucia

Compartiment Financiar
Contabil

5

SANDOR Jozse - E11dre

6

SZEGECS Mignon - Imola

7

BARABAS Bama

r4erent, grad prof
superior
referent, grad prof
superior
consilier achizifii publice
grad prof asistent
consilier grad profesional
asistent
consilier grad profesional
principal
consilier grad pr fesional
asistent
consilier grad pr fesional
principal

Compartiment Asistenţă
Socială

SIMON Joa11 -Adria11

consilier S I

Compartiment Registratură
şi Relaţii cu Publicul

12

SZUCS Gyorgy - Aron

consilier S I

Compartiment Cultură

13

SZANTO Judith

consilier S 11

Compartiment After School

14

SZABO Irma - Ire11

tngrijitor

Compartiment After School

15

SZANTOimre

ş e f.forma/ie pompieri

Compartiment Servicii
Auxiliare

f

NAGY Szabolcs - Lajos
9

TATAI Laura -A11dreea

IO

RACZA11drea
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Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Codul de conduită profesională al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
Anexa la Dispoziţia nr. 24 I 08.02.2022
APROBAT,
PRIMAR
HORVAf

Codul de conduită profesională
al functionarilor publici si al personalului contractual
din cadrul Primăriei comunei Să/acea

Referinţe principale
Domeniu de aplicare şi principii generale
Valorile fundamentale
Norme de conduită profesională a funcţionarilor publici
Norme de conduită profesională a personalului contractual
Asigurarea integrităţii şi transparenţei
Dispoziţii finale
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Comuna Sălacea

Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax : 0259-463014; Cod fiscal 4 784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Codul de conduită profesională alfuncţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unită/ii administrativ teritoriale Comuna Să/acea

Referinte principale

• Constituţia României;
* H. G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a
activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de
etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul
asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind
conduita funcţionarilor publici;
• O. UG. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (actualizată);
• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;
• Hotărârea de Guvern nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
• Legea nr. 20212002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, actualizată;
• O. UG. nr.13712000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare(r);
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică(r);
• Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (republicată
şi actualizată);
• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 /2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice;
• Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice
şi din alte unităţi care semnalează încăicări ale legii;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
• Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul
unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
• O.UG. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (actualizată);
• Legea nr. 30712006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
• O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
• 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 modificari
si completari ulterioare;
• Legea nr. 176/201 O privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,
cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 1512016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun, administratorii sde spaţii publice închise şi de
locuri de muncă.
•Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 20 I 6 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
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Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
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Codul de conduită profesională alfuncţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea

Domeniu de aplicare si principii generale
Codul de conduită profesională reglementează normele de conduită profesională şi de
integritate ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primăriei comunei Sălacea.
Nonnele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de conduită profesională sunt
obligatorii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, încadrat în baza prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare,
atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale consilieru lui de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare
a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării
principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Codul de conduită profesională, urmărim asigurarea calităţii actului administrativ,
realizarea interesului public, reducerea birocraţiei, precum şi prevenirea faptelor de corupţie din
cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarului public şi a personalului
contractual sunt cele prevăzute la art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
respectiv următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
c) asigurarea egalităţii de t ratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,
principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica
acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii
au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă,
corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât
interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de
funcţii Ie este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun
avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această
funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi
a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de
funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
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Tel./ fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Codul de conduită profesională al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea
diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu
nu au fost îndeplinite corespunzător.
Principiile generale aplicabile administratiei publice, potrivit O.U.G. nr.57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
a) principiul legalităţii - Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi
personalul acestora au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a
tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.
b) principiul egalităţi.i - Beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei
publice au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a trata în mod egal pe toţi beneficiarii, fără
discriminare pe criteriile prevăzute de lege.
c) principiul transparenţei - În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele
de acte normative şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative,
precum şi la datele şi infonnaţiile de interes public, în limitele legii. Beneficiarii activităţilor
administraţiei publice au dreptul de a obţine informaţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei
publice, iar acestea au obligaţia corelativă a acestora de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii
din oficiu sau la cerere, în limitele legii.
d) principiul proporţionalităţii - Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei publice
trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum şi echilibrate din punctul de
vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităţilor şi instituţiilor
administraţiei publice sunt iniţiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de
interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse.
e) principiul satisfacerii interesului public - Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice,
precum şi personalul din cadrul acestora au obligaţia de a urmări satisfacerea interesului public înaintea
celui individual sau de grup. Interesul public naţional este prioritar faţă de interesul public local.
t) principiul imparţialităţii - Personalul din administraţia publică are obligaţia de a-şi exercita
atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.
g) principiul continuităţii - Activitatea administraţiei publice se exercită fără întreruperi, cu
respectarea prevederilor legale.
h) principiul adaptabilităţii - Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia de a
satisface nevoile societăţii.
Principiile care guvernează protectia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalităţii, conform căruia autoritatea publică din cadrul administraţiei publice
locale, precum şi persoanele numite în comisii de specialitate organizate în structura ori pe lângă
autoritatea publică au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale,
libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
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Codul de conduită profesională al funcţionari/or publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea,
imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor şi instituţiilor publice sunt ocrotite şi promovate de lege;
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale
legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile
şi mai severe pentru alte abateri disciplinare;
e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice sunt datoare să îşi
desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în
condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în
interes public cu privire Ia aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori
capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice;
g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile
legale pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate
publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o
încălcare a legii.

Valori fundamentale
Angajamentul. Presupune dorinţa fiecărui salariat/angajat şi a conducerii Primăriei comunei
Sălacea de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţi performanţele, conform
planurilor de acţiune decise de comun acord pentru a asigura cetăţenilor un serviciu de calitate.
Confidenţialitatea. În acordarea serviciilor din administraţia publică locală se impune luarea
de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor (Anexa I - model
angajament confidenţialitate - anexat).
Demnitatea umană. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt
trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.

Normele de conduită profesională a functionarilor publici
În înţelesul prezentului Cod de conduită profesională, sunt definiţi următorii termeni:
a)funcţionar public - persoana numită într-o funcţie publică în condiţiile OUG nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în
scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice;
c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către autoritatea
publică a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie,
legislaţia intern ă şi tratatele internaţionale la care România este parte;
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Codul de conduită profesională al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputaţiei,
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcţiei publice;
e) coriflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al funcţionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea
afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate
a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice deţinute;
f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activităţile autorităţii publice, indiferent de suportul ei;
g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau
identificabilă;
h) consilier de etică - statut temporar atribuit unui funcţionar public desemnat de regulă din
cadrul compartimentului de resurse umane, cu scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor legale
referitoare la conduita funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor deţinute, pentru consiliere etică
şi monitorizarea respectării nonnelor de conduită;
i) norme/standarde de conduită - regulile de comportament profesional şi civic care rezultă din
îndatoririle prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul V secţiunea a 2-a din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
j) procedura disciplinară - procedura de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice;
k) consiliere etică - activitatea desfăşurată de consilierul de etică în condiţiile prevăzute la art.
454 lit. b) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul aplicării
eficiente de către funcţionarii publici a dispoziţiilor legale referitoare la conduita acestora în
exercitarea funcţiilor publice deţinute.
Respectarea Constituţiei şi a legilor
Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să
respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libert ăţile fundamentale ale cetăţenilor
în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor
legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din
îndatoririle prevăzute de lege.
Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
Profesionalismul şi imparţialitatea
Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi
independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe
argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice
sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la
promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, cu obiectivitate, imparţialitate şi
independenţă. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră
faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor
eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.
Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul
subordonării ierarhice.
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Codul de conduită profesio11a/ă alfuncţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
Obligaţii În exercitarea dreptului la libera exprimare
funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii.
In exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce
atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane.
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
Primăriei Comunei Sălacea în care îşi desfăşoară activitatea.
În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii
publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de
păreri.
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serv1cm public de calitate în beneficiul
cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul
realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi
a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea ş1 eficacitatea autorităţilor ş1
instituţiilor publice.
Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei Comunei Sălacea
în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei
Comunei Sălacea în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele
de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Primăria comunei Sălacea în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să fumizeze în
mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;
c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;
d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea.
Prevederile menţionate anterior se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
Obligaţia de a informa Primăria comunei Să/acea cu privi re la situaţia personală
generatoare de acte juridice
Funcţionarul public are îndatorirea de a informa Primăria comunei Sălacea, în mod corect şi
complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt
generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege.
Interdicţii şi limitări În ceea ce priveşte implicarea În activitatea politică
Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea
interdicţiilor şi limitărilor. Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin,
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să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să
nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca
si' partidelor politice.
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizaţiilor
cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a fundaţiilor sau asociaţiilor care
funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru activitatea candidaţilor independenţi;
b) să fumizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu
sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim
juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele
politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale candidaţilor independenţi;
d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru aşi exprima sau manifesta convingerile politice;
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
Îndeplinirea atribuţiilor
Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia
publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii
ierarhici. Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor
primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să
aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.
În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei primită de la superiorii
ierarhici, funcţionarul public răspunde în condiţiile legii.
Limitele delegării de atribuţii
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante se dispune motivat prin act
administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o perioadă de
maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile Codului Administrativ.
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se află în
concediu în condiţiile legii sau este delegat ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabileşte
prin fişa postului şi operează de drept.
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea
tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public. Funcţionarul
public care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei
publice pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile
delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute.
În situaţia în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al cărei
titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul
public care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic superioară. Prin
excepţie, atribuţiile funcţiei publice de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale pot fi
delegate şi în totalitate, conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al pri arului, cu obligaţia delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici.
In situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale postul conducătorului
compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuţiile funcţiei publice de secretar
general al unităţii administrativ-teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, unui alt funcţionar public.
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In situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului nu există un funcţionar
public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei de secretar general al unităţii administrativteritoriale, în condiţiile menţionate anterior, acestea sunt delegate unui alt funcţionar public, în
următoarea ordine:
a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în specialitate
juridică sau administrativă;
b) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă.
Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public căruia i
se deleagă atribuţiile. Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească
condiţiile de studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt
delegate. Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici care
exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial.
Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate
publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile
expres prevăzute de lege. În cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor
publice de auditor şi consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul Primăriei
Comunei Sălacea, atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici.
Păstrarea secretului de stat, secretului ,Ie serviciu şi confidenţialitatea
Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în
exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau
pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
Sunt exceptate de la prevederile menţionate anterior, bunurile pe care funcţionarii publici le-au
primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
publice deţinute, care se supun prevederilor legale specifice.
Utilizarea responsabilă a resurselor publice
Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului
şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice
situaţie ca un bun proprietar.
Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând
Primăriei Comunei Sălacea numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă
şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. Funcţionarilor publici care
desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este interzis să folosească timpul de
lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.
Subordonarea ierarhică
Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici,
lucrările şi sarcinile repartizate.
Folosirea imaginii proprii
Funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcţiei publice în acţiuni publicitare
pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Page / 9

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com

Codul de conduită profesională al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din
cadrul unitătii administrativ teritoriale Comuna Să/acea
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau Închirieri
Un funcţionar public nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele
interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
Dispoziţiile prevăzute anterior se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale. Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor
de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de
interese şi al incompatibilităţilor ,precum şi normele de conduită. În aplicarea prevederilor anterioare,
funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot
genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea
apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii
publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a
conflictului de interese, în termen legal.
La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/20 I O, cu
modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de
avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.
Activitatea publică
Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea Primăriei Comunei Sălacea,
precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici
desemnaţi în acest sens de Primarul comunei Sălacea, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii
ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest
sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face
cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei
publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de
specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic
ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice. În aceste cazuri, funcţionarii publici nu pot
utiliza informaţii şi date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au
caracter public.
În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la
imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici îşi pot exprima
public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut
afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor.
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Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul
informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute
de Codul Administrativ.
Conduita În relatiile cu cetătenii
În relaţiile cu p rsoanele fi ice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează
Primăriei comunei Sălacea, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe
respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.
Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii,
integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu
care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să
solicite acesteia un comportament similar.
Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa
autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a
preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.
Conduita În cadrul relaţiilor interuationale
Funcţionarii publici care reprezintă Primăria comunei Sălacea în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional
au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei comunei Sălacea pe care o
reprezintă. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime
opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare
re g u lilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Obiectivitate si responsabilitate În luarea deciziilor
În procesul 'de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau
instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod
privilegiat. Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor publice de
conducere, funcţionarii publici au obligaţia de a asi g u ra organizarea activităţii personalului, de a
manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine.
Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asi g u re egalitatea de şanse şi tratament cu
privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile
fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:
a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent
funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a
competenţelor fiecărei persoane din subordine;
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c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din
subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze
măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale
pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună
participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin
cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;
g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu
privire la personalul din subordine.
În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg
din raporturile ierarhice, funcţionarii publici de conducere au obligaţia de a nu se angaja în relaţii
patrimoniale cu personalul din subordine.
Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă
Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condiţiile legii.

Norme de conduită profesională a
personalului contractual
În înţelesul prezentului Cod de conduită profesională, expresiile şi termenii de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în autoritatea
publică în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare;
b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea publică, în
temeiul legii, în fişa postului;
c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către autoritatea
publică a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie,
legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei,
influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei:
e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea
afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate
a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activităţile autorităţii publice, indiferent de suportul ei;
g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau
identificabilă.
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Respectarea Constituţiei şi a legilor
Personalul contractual are obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii,
să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care
rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor contractuale deţinute.
Obligaţii În exercitarea dreptului la libera exprimare.
Personalul contractual are dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii. În exercitarea
dreptului la liberă exprimare, aceştia au obligaţia de a nu aduce atingere demnităţii, imaginii, precum
şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
personalul contractual are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei contractuale deţinute, corelând
libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea. În
activitatea lor, acestia au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de
considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, trebuie să aibă o atitudine
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Personalul contractual are obligaţia de a asi g u ra un serviciu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul
realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. În exercitarea funcţiei deţinute,
personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura,
în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în
integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
Loialitatea/aţă de autorităţile şi instituţiile publice
Personalul contractual are obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Primăriei Comunei
Sălacea în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
Personalului contractual îi este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei
Comunei Sălacea în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele
de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Primăria comunei Sălacea în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să fumizeze în
mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;
c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;
d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea.
Prevederile menţionate anterior se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
Îndeplinirea atribuţiilor
Personalul contractual răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revm din
funcţia contractuală pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
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Personalul contractual are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii
ierarhici. Personalul contractual are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor
primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Personalul contractual are îndatorirea să
aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.
În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei primită de la superiorii
ierarhici, personalul contractual răspunde în condiţiile legii.
Limitele delegării de atribuţii
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii contractuale vacante se dispune motivat
prin act administrativ de către persoana care are competenţa de angajare în funcţia contractuală, pe o
perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile Codului Administrativ.
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii contractuale ocupate al cărei titular se află
în concediu în condiţiile legii sau este delegat ori se află în deplasare în interesul serviciului se
stabileşte prin fişa postului şi operează de drept.
Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii contractuale nu se poate face prin delegarea
tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii contractuale către aceeaşi persoană. Funcţionarul
contractual care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile
funcţiei contractuale pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în
care atribuţiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute.
În situaţia în care funcţia contractuală ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia contractuală al
cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un rapo11 ierarhic de subordonare, personalul
contractual care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia contractuală ierarhic superioară.
Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi cm fidenţialitatea
Personalul contractual are obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în
exercitarea funcţiei contractuale, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind
liberul acces la informaţiile de interes public.
Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
Personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau
pentru alţii, în considerarea funcţiei lor contractuale, daruri sau alte avantaje.
Sunt exceptate de la prevederile menţionate anterior, bunurile pe care personalul contractual l-a
primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
contractuale deţinute, care se supun prevederilor legale specifice.
Utilizarea responsabilă a resurselor publice
Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului
şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice
situaţie ca un bun proprietar.
Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând Primăriei Comunei Sălacea numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei
contractuale deţinute. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care
le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Personalul contractual care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este
interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Primăriei Comunei Sălacea pentru realizarea acestora.
Folosirea imaginii proprii
Personalului contractual îi este interzis să pennită utilizarea funcţiei contractuale în acţiuni
publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
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Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau Închirieri
Un salari at, personal contractual, nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele
interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
Dispoziţiile prevăzute anterior se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale. Personalului contractual îi este interzisă fumizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor
de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
Respectarea regimului juridic al co11jlictului de interese şi al i11compatibilităţilor
Personalul contractual cu funcţie de conducere, are obligatia să respecte întocmai regimul
juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor ,prec m şi normele de conduită. În
aplicarea prevederilor anterioare, personalul contractual trebuie să exercite un rol activ, având
obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de
interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, salariatul, personal
contractual are obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii
sau a conflictului de interese, în termen legal. La angajarea într-o funcţie contractuală, la încetarea
contratului individual de muncă, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, personalul contractual cu
funcţii de conducere are obligaţia să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/201 O, cu modificările şi
completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi declaraţia
de interese se actualizează anual, potrivit legii.
Activitatea publică
Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea Primăriei Comunei Sălacea,
precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul contractual, în
cazul în care este desemnat în acest sens de Primarul comunei Sălacea, în condiţiile legii. Personalul
contractual desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să
respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, personalul
contractual poate participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut
faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Primăriei comunei Sălacea, în
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Personalul contractual poate participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole
de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii. Pot participa la emisiuni
audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei
contractuale pe care o deţin. În aceste cazuri, personalul contractual nu poate utihza informaţii şi date
la care au avut acces în exercitarea funcţiei contractuale, dacă acestea nu au caracter public.
În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la
imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, personalul contractual îşi poate
exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale sau făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor.
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Personalul contractual îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul
informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi nonnele de conduită prevăzute
de Codul Administrativ.
Conduita în relatiile cu cetătenii
În relaţiile cu p rsoanele fi ice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează
Primăriei comunei Sălacea, salariaţii, personal contractual, sunt obligaţi să aibă un comportament
bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.
Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii,
integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană
cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei contractuale, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate,
să solicite acesteia un comportament similar.
Personalul contractual are obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa
autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a preveni şi
combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.
Conduita Î1l ca<irul relaţiilor intemationale
Personalul contractual care reprezintă Primăria comunei Sălacea în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional
au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei comunei Sălacea pe care o
reprezintă. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalului contractual îi este interzis să exprime
opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
În deplasările externe, salariaţii, personal contractual, sunt obligaţi să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Obiectivitate si responsabilitate în luarea deciziilor
În procesul de luare a deciziilor, personalul contractual are obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
Personalului contractual îi este interzis să promită luarea unei decizii de către Primăria
comunei Sălacea, de către alţi salariaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Personalul contractual de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale
personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii Primăriei comunei Sălacea, precum şi
a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor
contractuale de conducere, salariaţii au obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a
manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine.
Personalul contractual cu funcţii de conducere are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi
tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei
specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:
a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent
funcţiei contractuale ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a
competenţelor fiecărei persoane din subordine;
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c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din
subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să implementeze
măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective, atunci când este necesar;
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale
pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi să propună
participarea Ia programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin
cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei respective;
g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie, cu
privire la personalul din subordine.
În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg
din raporturile ierarhice, personalul contractual cu funcţie de conducere are obligaţia de a nu se
angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.
Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională
pentru .fu11cţio11arii publici şi personalul contractual din cadrul unităţii administrativ teritoriale
Comuna Să/acea
În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod, primarul va desemna un consilier
de etică în vederea implementării codului de conduită, monitorizării respectării normelor de conduită
profesională din cadrul Primăriei comunei Sălacea, cu următoarele atribuţii:
a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de
către salariaţii din cadrul autorităţii publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;
b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a salariaţilor sau la
iniţiativa sa atunci când salariatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată
rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în
activitatea salariaţilor din cadrul autorităţii publice şi care ar putea determina o încălcare a
principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii publice, şi
propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;
d) organizează sesiuni de informare a salariaţilor cu privire la normele de etică, modificări ale
cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autoritatea
publică pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu
autoritatea sau instituţia publică respectivă;
e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea
principiilor şi normelor de conduită în activitatea salariaţior;
f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai
activităţii autorităţii publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu
cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de
disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi
ai activităţii autorităţii publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu
publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau
instituţia publică respectivă.
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Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei
publice, respectiv a Dispoziţiei emise de către primarul Primăriei comunei Sălacea.
Dobândirea calităţii de consilier de etică vizează deţinerea unui statut temporar, atribuit cu
respectarea unor condiţii expres, unui funcţionar public pentru o peri oadă de 3 ani. În perioada
exercitării calităţii de consilier de etică funcţionarul public îşi păstrează şi funcţia publică deţinută.
Dreptul la carieră al funcţionarului public este cel corespunzător funcţiei publice deţinute.
Consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită
prevăzute de prezentul Cod.
Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale
adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita funcţionarului public
rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a nu
comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele semnalate pot
constitui o faptă penală. Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se
efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Primăria comunei Sălacea are obligaţia să asigure part1c1parea consilierului de etică la
programele de formare şi perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional de
Administraţie, în condiţiile legii.
Salariaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au adresat consilierului
de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor şi normelor de
conduită.
Consilierul de etică are obligaţia de a se înregistra în aplicaţia informatică administrată de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, pentru realizarea
raportării ca urmare a monitorizării modului de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de
conduită de către funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
Activitatea de consiliere etică se desfăşoară pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici
sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita
adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia.
Solicitarea scrisă a funcţionarului public poate fi înmânată consilierului de etică direct sau
transmisă prin e-mail şi nu se înregistrează la registratura Primăriei comunei Sălacea.
Desfăşurarea activităţii de consiliere etică la iniţiativa consilierului de etică are loc pe baza
unei solicitări scrise a acestuia, care se comunică funcţionarului public. Solicitarea scrisă a
consilierului de etică, poate fi înmânată funcţionarului public direct sau transmisă prin e-mail şi nu
se înregistrează la registratura Primăriei comunei Sălacea. Data şi ora şedinţei de consiliere etică se
stabilesc şi se comunică de către consilierul de etică.
Activitatea de consiliere etică se desfăşoară cu respectarea principiului confidenţialităţii, iar
în realizarea acesteia consilierul de etică nu se supune subordonării ierarhice.
Pentru desfăşurarea activităţii de consiliere etică, Primarul comunei Sălacea are obligaţia de
a pune la dispoziţia consilierului de etică un spaţiu corespunzător pentru asigurarea caracterului
confidenţial al acestei activităţi, respectiv sala de şedinţe a instituţiei.
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Activitatea de consiliere etică se desfăşoară în cadrul unor şedinţe de consiliere etică, pe
baza următoarelor criterii minimale:
a) complexitatea aspectelor care trebuie soluţionate pentru adoptarea unei conduite
conforme cu normele/standardele de conduită de către funcţionarul public;
b) identificarea normelor/standardelor de conduită relevante pentru adoptarea unei conduite
conforme de către funcţionarul public;
c) identificarea modalităţilor de acţiune a funcţionarului public pentru respectarea normelor
/standardelor de conduită;
d) recomandările consilierului de etică cu privire la modalitatea de acţiune a funcţionarului
public pentru respectarea normelor/standardelor de conduită relevante pentru adoptarea unei
conduite conforme de către funcţionarul public.
Numărul de şedinţe de consiliere etică se stabileşte de către consilierul de etică pe baza
criteriilor minimale prevăzute anterior şi se comunică funcţionarului public în cadrul primei şedinţe
de consiliere etică. Dacă funcţionarul public consideră că aceste criterii nu pot fi îndeplinite în
numărul de şedinţe de consiliere etică stabilit de către consilierul de etică, acesta formulează în scris
obiecţiile sale motivate, însoţite de propunerea sa, pe care le comunică consilierului de etică până la
data desfăşurării celei de-a doua şedinţe de consiliere etică.
În cadrul celei de-a doua şedinţe de consiliere etică, consilierul de etică stabileşte de comun
acord cu funcţionarul public numărul şedinţelor de consiliere etică.
Dacă nu se ajunge la un acord, prevalează decizia consilierului de etică în ceea ce priveşte
numărul şedinţelor de consiliere etică.
Şedinţele de consiliere etică pot avea loc numai în timpul programului de lucru al
funcţionarului public consiliat. Durata unei şedinţe de consiliere etică este de maximum o oră.
Solicitările scrise privind activitatea de consiliere etică desfăşurată pe baza solicitării scrise a
funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o
solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia,
precum şi recomandările verbale sau scrise formulate de consilierul de etică se înscriu într-un
registru de evidenţă a activităţii de consiliere etică, păstrat de consilierul de etică. Registrul de
evidenţă a activităţii de consiliere etică se întocmeşte în vederea realizării analizelor şi rapoartelor
necesare prevenirii încălcării principiilor şi normelor de conduită. La registrul de evidenţă a
activităţii de consiliere etică nu are acces nicio persoană, indiferent de calitatea, funcţia şi nivelul
ierarhic al acesteia, cu excepţia organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, la
solicitarea acestora, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.
Consilieru l de etică este obligat să nu divulge identitatea funcţionarului public care face
obiectul consilierii etice niciunei persoane, indiferent de calitatea, funcţia şi nivelul ierarhic al
acesteia, cu excepţia organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, la solicitarea
acestora, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi cu excepţia situaţiei în
care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală.
În cazul în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală, consilierul de etică are
obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în scris, aspectele
semnalate de funcţionarul public în cadrul şedinţelor de consiliere etică care pot constitui o faptă
penală, precum şi de a sesiza organele de urmărire penală.
Dacă din consilierea etică a unui funcţionar public rezultă necesitatea consilierii etice a altui
funcţionar public, se aplică în mod corespunzător prevederile menţionate anterior respectiv, la
iniţiativa consilierului de etică atunci când, din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a
comportamentului acestuia.
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În vederea organjzării sesiunilor de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele
de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii
pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu
administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă, consilierul de etică are
obligaţia de a-şi actualiza continuu cunoştinţele cu privire la cadrul normativ în domeniul eticii şi
integrităţii, la cadrul normativ privind drepturile cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică,
respectiv în relaţia cu Primăria Comunei Sălacea, precum şi cu privire la jurisprudenţa în domeniu.
Pentru organizarea sesiunilor de informare a funcţionarilor publici, consilierul de etică are
dreptul de a utiliza orice mijloc de informare din cadrul Primăriei Comunei Sălacea.
În vederea analizării sesizărilor si, reclamatiilor
formulate de cetăteni
si, de ceilalti' beneficiari
'
'
ai activităţii Primăriei Comunei Sălacea cu privire la comportamentul personalului care asigură
relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în
activitatea comisiilor de disciplină, sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi
beneficiari ai activităţii autorităţii publice cu privire Ia comportamentul personalului care asigură
relaţia directă cu cetăţenii se înaintează consilierului de etică în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la înregistrarea acestora la structura din cadrul Primăriei Comunei Sălacea cu
competenţă în soluţionarea acestora sau, după caz, la comisia de disciplină.
Consilierul de etică analizează aspectele prezentate în sesizările şi reclamaţiile prevăzute
anterior, iar pentru prevenirea încălcării principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii
publici care asigură relaţia directă cu cetăţenii din cadrul autorităţii publice formulează recomandări
cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiei de disciplină, în cazul în care fapta a fost
sesizată şi ca abatere disciplinară.
Recomandările cu caracter general formulate se comunică de către consilierul de etică
funcţionarilor publici care asigură relaţia directă cu cetăţenii din cadrul Primăriei Comunei Sălacea,
prin orice mijloc de informare din cadrul autorităţii publice.
Consilierul de etică răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în vederea
exercitării rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, încălcarea cu
vinovăţie de către consilierul de etică, a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o
deţine şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere
disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestuia.
Consilierul de etică întocmeşte un raport de activitate prin care prezintă activitatea
desfăşurată pe parcursul perioadei evaluate în exercitarea atribuţiilor de prevenire a încălcării
principiilor şi normelor de conduită, cu excepţia monitorizării modului de aplicare şi respectare a
principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul unităţii administrativ
teritoriale Comuna Sălacea, desfăşurarea activităţii de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a
funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o
solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia.
La încetarea calităţii de consilier de etică, funcţionarul public care a avut această calitate are
obligaţia de a preda noului consilier de etică, în termen de 1O zile lucrătoare de la data desemnării
acestuia, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, documentaţia rezultată din îndeplinirea
atribuţiilor de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită.
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Consilierul de etică asigură arhivarea documentaţiei rezultate din îndeplinirea atribuţiilor de
prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, potrivit procedurii aplicabile în cadrul
Primăriei comunei Sălacea.

Asigurarea integritătii si transparentei la nivelul Primăriei comunei Sălacea
Conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor
în exercitarea functiilor publice
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o funcţie publică are
un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiilor publice
sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.
Funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei Sălacea sunt în conflict de interese dacă se
află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la
persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au
calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
c) interesele lor patrimoniale, ale soţilor sau rudelor de gradul I pot influenţa deciziile pe care
trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei
Sălacea sunt obligaţi să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea
unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.
Incompatibilităţi.
Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice alta funcţie publică decât cea în
care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate
sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este
suspendat din funcţia publica, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din
sectorul public;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
Nu se află în situatie de incompatibilitate, funcţionarul public care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele
statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu
integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de
reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de
conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie
publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
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Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat prin act
administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare
nerambursabile post-aderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat
rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor
sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care
fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe
generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.
Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ, nu pot sasi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani
după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor
acte în legătura cu funcţia publică pe care o exercită.
La încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publica
deţinuta sau într-o funcţie similară.
Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi
sunt soţi sau rude de gradul I. Prevederile menţionate anterior se aplica şi în cazul în care şeful
ierarhic direct are calitatea de demnitar.
Persoanele care se afla în una dintre situaţiile de incompatibilitate vor opta pentru încetarea
raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar. Orice persoana poate sesiza
existenta situaţiilor prevăzute anterior.
Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de
activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca
funcţionar public, potrivit fişei postului. În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile
prevăzute anteri or, documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către
Primăria comunei Sălacea la care aceştia sunt numiţi. Funcţionarul public poate candida pentru o
funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.
Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. Funcţionarilor
publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi sa exprime
sau sa apere în mod public poziţiile unui partid politic.
Conflictul de interese privind functionarii publici
Funcţionarul public este in conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire
la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care
au calitatea de soţ sau ruda de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile
pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
1n cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la
rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată
pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun
pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării
la cunoştinţă. În cazurile prevăzute anterior, Primarul comunei Sălacea, la propunerea şefului
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ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar
public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.
Încălcarea dispoziţiilor primarului poate atrage, după caz, răspunderea disciplinara,
administrativa, civila ori penala, potrivit legii.
Avertizarea privind faptele de încălcare a legii.
Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul Primăriei comunei Sălacea, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare,
contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în
legătură cu serviciul;
b) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene prin folosirea sau
prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incompl te şi omisiunea de a furniza, cu
ştiinţă, datele ceru te potrivit legii, care au ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau
numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h)încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
k) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
1) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
m)încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi
cel al ocrotirii interesului public.
Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale.
Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale poate fi făcută,
alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) Primari lui comunei Sălacea, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
d) organelor judiciare;
e) mass-media;
f) organizaţiilor profesionale sau sindicale;
g) organizaţiilor neguvernamentale.
Primarul Primăriei comunei Sălacea poate fi sesizat de orice persoană cu privire la:
a) încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită profesională de către salariaţii
(funcţionari publici şi personal contractual) din cadrul Primăriei comunei Sălacea.
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b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajaţilor (funcţionari publici şi personal
contractual) din cadrul Primăriei comunei Sălacea, pentru a-i determina să încalce dispoziţiile legale
în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

Dispozitii finale
Codul de conduită profesională pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Sălacea este
adus la cunoştinţa fiecărui angajat de către funcţionarul public responsabil pentru consilierea etică şi
monitorizarea respectării normelor de conduită.

Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei
comunei Sălacea sunt obligaţi să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor,
atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate de către Primarul sau de şeful ierarhic superior, cu
respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională.
La încadrarea unei persoane într-o funcţie ce face obiectul reglementării prezentului Cod,
persoana desemnată trebuie să aducă la cunoştinţă prevederile acestuia.
Pentru informarea cetăţenilor, persoana desemnată în vederea implementării codului de
conduită, monitorizării respectării normelor de conduită profesională şi implementării procedurilor
disciplinare din cadrul Primăriei comunei Sălacea va asigura publicitatea şi afişarea Codului de
conduită profesională Ia sediul instituţiei, iar funcţionarii publici şi personalul contractual cu funcţii
de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii şi cu persoanele din afara instituţiei
pentru a promova principiile şi normele prezentului Cod de conduită profesională.
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D I S P O Z I T I A nr. 25 din 08 februarie 2022

privind desemnarea doamnei Racz Andrea, persoana responsabilă care să efectueze demersurile
necesare privind Înregistrarea naşterii copilului aflat În situaţie de risc de părăsire sau părăsit În
unităţile sanitare
Primarul comunei Sălacea, judeţul Bihor,
Analizând referatul nr. 624 din 08.02.2022, privind desemnarea doamnei Racz Andrea persoana
responsabilă care să efectueze demersurile necesare privind înregistrarea naşterii copilului aflat în
situaţie de risc de părăsire sau părăsit în unităţile sanitare;
Având în vedere prevederile a11. 3 alin. (I), art. 5 şi art. I 5 din Hotărârea Guvernului nr.
103/2014
l
privind aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiei ce revin auto1ităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în
cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţile sanitare, cu modificările şi
completările ulte1ioare;
Ţinând cont de atribuţiile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 797/20 I 7 pentm aprobarea
regulamentelor-cadm de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială şi a stmcturii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (/) lit. d), alin. (5) lit. e) şi art. 196, alin.(/) lit.b) din OUG
n r. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I. Se desemnează doamna Racz Andrea, având funcţia de consilier în cadrul
Compa1timentului de asistenţă socială din cadiul aparatului de specialitate al primamlui, cu atribuţii
privind efectuarea demersu1ilor necesare privind înregistrarea naşterii copilului aflat în situaţie de risc de
părăsire sau părăsit în unităţile sanitare.
Art.2. Completarea Fişei postului, aferent funcţiei publice cu prevederile art. 5 ale H.G. 1103/2004,
privind aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiei ce revin autorităţilor administraţiei publice
locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în
situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulte1ioare;
Art.3. Persoana desemnată la art. 1 are următoarele atribuţii principale:
a) colaborează cu medicul/medicii de familie, cu asistenţii medicali comunitari sau, după caz, cu
mediatorii sanitari din unitatea administrativ-terit01ială în vederea identificării precoce a gravidei în
situaţie de risc social;
b) verifică dacă gravida în situaţie de 1isc social este înscrisă pe lista unui medic de familie sau, după
caz, facilitează înscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;
c) sp1ijină şi acompaniază gravida în situaţie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul
procesului de înregistrare a naşterii şi de obţinere a actului de identitate;
d) monitorizează gravida identificată în situaţie de 1isc social pe parcursul pe1ioadei de graviditate şi
efectuează vizite lunare la domiciliul acesteia în ultimele două luni de sarcină;
e) colaborează cu asistentul social din unitatea sanitară în care gravida u1mează să nască, pe perioada
internării acesteia;
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f) informează gravida şi familia acesteia cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în ceea ce
priveşte creşterea şi îngrijirea viitornlui copil;
g) infonnează gravida şi familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenţă socială şi serviciile
disponibile pe plan local;
h) însoţeşte, la solicitarea acestuia, medicul de familie şi/sau asistentul medical comunitar la vizitele
periodice efectuate confonn prevederilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Dispoziţia se comunică Secretarnl general al comunei va lua măsurile necesare pentru
înaintarea unui exemplar doamnei Racz Andrea, persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Bihor.

PRJMAR

Contrasemnează
Secretar general al comunei Sălacea

Comuna Sălacea
Loc.Sălacea, nr. 47, Bihor
Tel. I fax: 0259-463014; Cod fiscal 4784300
E-mail: primaria.salacea@gmail.com
Nr. 624 din 08.02.2022
Aprob,

HORV A.
TH BELA
PRIMA

REFERA T
privind desemnarea doamnei Racz Andrea persoana responsabilă care să efect eze demersurile
necesare Înregistrării naşterii copilului părăsit în unităţile sanitare
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1 ), art. 5 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.
I I 03120 I 4 privind aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiei ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în
cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţile sanitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ţinând cont de atribuţiile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
Faţă de cele arătate mai sus;

PROPUNEM:
Desemnarea doamnei Racz Andrea, având funcţia de consilier în cadrul Compa1timentului de
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii privind efectuarea
demersurilor necesare privind înregistrarea naşterii copilului aflat în situaţie de risc de părăsire sau părăsit
în unităţile sanitare.
Completarea Fişei postului, aferent funcţiei publice cu prevederile art. 5 ale H.G. 1103/2004 p1ivind
aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiei ce revin aut01ităţilor administraţiei publice locale,
instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie
de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulte1ioare.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALA CEA
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 26 din 08.02.2022
privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii de achiziţie publică - procedura simplificată - pentru atribuirea contractului
ce are ca obiect Furnizare si montaj echipamente pentru obiectivul de investiţii
„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
I N COMUNA SALA CEA, JUDETUL BIHOR"
Cunoscând faptul că, obiectivele de investitii pot fi realizate pe baza contractelor
atribuite în condiţiile legislaţiei în vigoare referitoare la achiziţiile publice,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si ale
HG nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Primarul Comunei Salacea
DISPUNE:
Art. 1. Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii de achiziţie publică - procedura simplificată - pentru atribuirea contractului ce are
ca obiect Furnizare si montaj echipamente pentru obiectivul de investiţii „CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC I N COMUNA
SALA CEA, JUDETUL BIHOR":
preşedinte
- Vida Attila-Jozsef
- Szegecs Mignon - Imola
membru
membru
Szucs Gyorgy
'Art. 2. Expert extern cooptat, pe lângă comisia de evaluare, este doamna Pop Alina
Daniela. Expertul extern cooptat nu are drept de vot, însă are obligaţia de a elabora un raport
de specialitate.
Art. 3. Comisia de evaluare prevăzută la art. I va efectua toate formalităţile prevăzute
de lege privind atribuirea contractului de achiziţie publică.
Art. 4. Contractul de furnizare va fi semnat de către primarul Comunei' Salacea.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică
-Institutia Prefectului-Judeţul Bihor
-La dosar
Contrase
Secr
Tat
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SALACEA
PRIMAR
Nr.633 din 08.02.2022
REFERAT
privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii de achiziţie publică - procedura simplificată - pentru atribuirea contractului
ce are ca obiect Furnizare si montaj echipamente pentru obiectivul de investiţii
„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE IL:UMINAT PUBLIC
I N COMUNA SALA CEA, JUDETUL BIHOR"
Subsemnatul Tatai Tibor, având funcţia de secretar general UAT Salacea,
Avand in vedere:
- pecesitatea qesemnarii membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii ·de achiziţie publică - procedura simplificată - Furnizare si montaj ecliipamente
pentru ·obiectivl/1 de investiţii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC I N COMUNA SALA CEA, JUDETUL BIHOR"
- prevederile Legii nr. Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si ale HG nr.
395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
PROPUN:
1. Aprobarea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de
achiziţie publică - procedura simplificată - Furnizare si montaj echipamente pentru
obiectivul de investiţii „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC I N COMUNA SALA CEA, JUDETUL BIHOR", după cum urmează:
preşedinte
- . Vida Attila-Jozsef
Szegecs Mignon- Imola
membru
Szucs' Gyorgy
membru
2. Expert extern cooptat, pe lângă comisia de evaluare, este doamna Pop Alina
Daniela. Expertul extern cooptat nu are drept de vot, însă are obligaţia de a elabora un raport
?e specialitate.
3. Comisia de evaluare prevăzută la pct. 1 va efectua toate formalităţile prevăzute de
lege privind atribuirea contractului de achiziţie publică.
4. Contractul de furnizare ':a fi semnat de către primarul comuna
Sal cea.
'
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
PRIMAR
DISPOZITIE
nr. 27/08.02.2022
Privind acordarea stimulentului educaţional, sub fom1ă de tichete sociale
pentru domnul( doamna) BĂLAJ KA TALIN
Primarul comunei SALACEA
Avand in vedere
Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educaţional, sub
formă de tichete sociale a d-lui (ei) BĂLAJ KATALIN , CNP 2951123054763 ,
domiciliat(a) in SĂLACEA , strada -, Nr. 151 , insotita de actele doveditoare privind
componenta familiei formata din 4 membri, din care un numar de 1 copii prescolar intre 3 si
8 ani si de declaratia privind veniturile obtinute în luna anterioara depunerii cererii de catre
membri acesteia; inregistrata cu nr. 372/04.02.2022.
situatia centralizatoare privind prezenta beneficiarilor, inregistrata în luna anterioara,
furnizata de unitatile de invatamant prescolar frecventate de beneficiari;
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă
HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
248/2015.
Ordinul nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului
social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
OUG. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Prevederile legii 292/2011 privind organizarea si functionarea sistemului national de asistenta
sociala.
În temeiul art. 155 alin. 1 , lit. d , alin. 5 , lit. c , art. 196, alin. 1 , lit. b şi art. 199 din O.U. G.
57I2019 - privind Codul Administrativ
DISPUNE:
Art 1. Se stabileste acordarea dreptului la stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale
d-lui/d-nei BĂLAJ KATALIN , cu domiciliul in SĂLACEA , strada -, Nr. 151 , titularul cererii
numarul 372/04.02.2022, pentru un numar de 1 copil prescolar intre 3 si 8 ani si anume, Copil natural
VANCA INGRID CNP: 6171128054751, , in valoare totala de 100.00 lei lunar, pentru anul scolar
2021-2022, incepand cu luna februarie 2022.
Art 2. Tichetele sociale se vor ridica de la casieria primariei SALACEA .
Art 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Primaria comunei SALA CEA
in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 4. Titularul are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile
acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Art 5. Prezenta dispozitie va fi comunicata in termen de 5 zile de la data emiterii.
Art 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoana cu atributii de
asistenta sociala din cadrul Primariei SALA CEA.
Art 7. Prezenta dispozitie se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului BIHOR;
- Unităţile de învăţământ preşcolar frecventate de beneficiari;
- Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala BIHOR :
- Domnul/doamna BĂLAJ KATALIN din SĂLACEA, str.-, Nr. 151

ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Compartimentul de asistenţă socială

Nr.

618 /08.02.2022
REFERAT

Privind acordarea stimulentului de participare în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate

Subsemnata Tatai Laura - Andreea, salariată cu atribuţii de asistenţă socială în cadrul
Compartimentului de asistenţă socială, analizând -prevederile art.2 şi art.5 din Legea nr.
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, modificată şi completată şi ale art.12, 14, 15 şi 20 din Hotărârea de
Guvern nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 248/2015, precum şi a art.III, alin.(l) din Legea nr.49 din 16 aprilie 2020
Luând act de:
- Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului
educaţional, sub formă de tichete sociale a d-lui (ei) BĂLAJ KA TALIN , CNP
2951123054763 , domiciliat(a) in SĂLACEA , strada -, Nr. 151 , insotita de
actele doveditoare privind componenta familiei formata din 4 membri, din care un
numar de 1 copii prescolar intre 3 si 8 ani si de declaratia privind veniturile
obtinute in luna anterioara depunerii cererii de catre membri acesteia; înregistrata
cu nr. 372/04.02.2022.
Din documentele depuse la Primaria Sălacea, rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de
acordarea a acestui drept, motiv pentru care propun emiterea unei dispoziţii privind
aprobarea si acordarea stimulentului de participare în învăţâmântul preşcolar a copiilor din
familiile cele mai defavorizate, propun primarului emiterea dispozitiei în acest sens

ÎNTOCMIT,
-:4ndreea

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
PRIMAR
CIF 4784300

D I S P O Z I T I A NR. 28
din data de 08.02.2022
de
acordare
a indemnizatiei lunare pentru insotitor domnului
privind prelungirea perioadei
MATE KONRAD

Primarul comunei Salacea,
Avand in vedere :
Art. 42 alin. (4) si art. 44, lit. b din Legea nr. 448/2006, republicata privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Prevederile art. 5 alin. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede ca: Valabilitatea documentelor
eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si entitatile private autorizate conform
legii se mentine pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de
la încetarea acestei stari.
Tinan cont de:
- referatul înregistrat sub nr. 621 din 08.02.2022 al Compartimentului de asistenta sociala
prin care propune prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei lunare pentru insotitor d-lui
Mate Konrad;
- Dosarul domnului MA TE KONRAD, CNP 1911108054 761, domiciliat in localitatea
Otomani nr. 299, judetul Bihor, inregistrat sub nr. 55/02.02.2021 privind acordarea unei
indemnizatii lunare pentru insotitor, intocmit in baza Certificatului de incadrare in grad de handicap
grav cu asistent personal nr. 514 7 din 25.01.2021, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap Bihor ;
- Dispozitia primarului comunei Salacea nr. 15 din 02.02.2021, privind acordarea
indemnizatiei lunare pentru insotitor domnului Mate Konrad.
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUNE:
Art.I. - Se prelungeste perioada acordarii indemnizatiei lunare pentru insotitor domnului
MATE KONRAD, CNP 1911108054761, cu domiciliul in localitatea Otomani nr. 299, comuna
Salacea, judetul Bihor, incepand cu drepturile lunii februarie, ,,pe toata perioada starii de alerta,
precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari" sau pana la eliberarea unui
nou certificat de handicap;
Art.2. - Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la primaria comunei
Salacea, in tennen de 30 de zile de la comunicare, in conditiile Legii nr. 544/2004, privind
contenciosul administrativ;
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
Compartimentul de asistenta sociala si Compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei
Salacea;
Art.4. - Prezenta dispozitie se comunica cu: - DGASPC Bihor;
- domnului MATE KONRAD, domiciliat in localitatea Otomani nr. 299, judetul Bihor;
- compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei comunei Salacea;
- lnstitutia Prefectului Judetului Bihor.
Primar, ' 1
HORVATH ţ}ELA
Contrasemne
Secr
T

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
Nr. 621 din 08.02.2022

REFERAT
privind prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei lunare pentru
MATE KONRAD

1

Avand in vedere :
Art. 42 alin. (4) si art. 44, lit. b din Legea nr. 448/2006, republicata privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede ca: Valabilitatea documentelor eliberate
de institutiile si autoritatile publice, precum si entitatile private autorizate conform legii se mentine
pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei
stari.
Tinand cont de:
- Refer a tul înregistrat sub nr. 621 din 08.02.2022 al Compartimentului de asistenta sociala prin care
propune prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei lunare pentru insotitor d-lui Mate Konrad;
- Dosarul domnului MATE KONRAD, CNP 1911108054761, domiciliat in localitatea Otomani nr.
299, judetul Bihor, înregistrat sub nr. 55/02.02.2021 privind acordarea unei indemnizatii lunare pentru
insotitor, întocmit in baza Ce11ificatului de incadrare in grad de handicap grav cu asistent personal nr. 5147
din 25.01.2021, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bihor ;
- Dispozitia primarului comunei Salacea nr. 15 din 02.02.2021, privind acordarea indemnizatiei
lunare pentru insotitor domnului Mate Konrad.
Faţă de cele arătate mai sus,
PROPUNEM:
Se prelungeste perioada acordarii indemnizatiei lunare pentru insotitor domnului MA TE KONRAD,
CNP 1911108054761, cu domiciliul in localitatea Otomani nr. 299, comuna Salacea, judetul Bihor,
incepand cu drepturile lunii februaiie, ,,pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90
de zile de la incetarea acestei stari" sau pana la eliberarea unui nou ce11ificat de handicap.

Racz Andrea
Consilier - Compartiment Asistenta sociala

