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H O T A R A R E 
privind aprobarea Codului de conduita a personalului din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local 
al comunei Tirgsoru Vechi 

 
 

Avand in vedere expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae,  primarul comunei 
Tirgsoru Vechi, inregistrata cu nr. 7361 din 11.09.2012, privind necesitatea stabilirii şi aprobării 
Codului de conduită a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

Raportul de specialitate al  d-nei Sereșan Valeria - secretarul comunei, prin care propune 
aprobarea codului privind conduita etica a funcţionarilor publici şi a personalului contractului 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi şi a serviciilor publice 
înfiinţate în subordinea consiliului local, inregistrat cu nr. 7370 din 11.09.2012; 

În conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată; 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice; 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi de alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
Hotărârii ale Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici; 
Hotărârii ale Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici; 
Hotărârii ale Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului 

privind conduita etică a auditorului intern; 
Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4500/2008 

pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi 
informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la 
implementarea procedurilor disciplinare; 

In temeiul art.45 alin. (1), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea privind 
administraţia publică locală , republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 

Art.l. - Se aprobă Codul de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi şi a serviciilor publice 
înfiinţate în subordinea consiliului local, prevăzut în anexa nr. 1 si respectiv anexa nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotarare. 

 
Art.2. - (1) Codul reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor 

publici şi a personalului contractual de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tirgsoru Vechi şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local.  

 



 
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de codul de conduită sunt obligatorii 

pentru: 
a) persoanele care ocupă o funcţie publică şi persoanele care ocupă temporar o 

funcţie publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi şi a 
serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local. 

b) personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tirgsoru Vechi şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local, încadrat în baza 
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu excepţia persoanelor alese. 

 
Art.3. - Prevederile prezentei hotarari, ale Codului de conduită a personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi şi a serviciilor publice înfiinţate 
în subordinea consiliului local, se aplică de la data de 11.09.2012 şi va fi adus la cunoştinţa 
cetăţenilor şi a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgsoru 
Vechi şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea consiliului local prin afişare la sediul 
Primariei comunei Tirgsoru Vechi precum şi prin postarea acestuia pe site-ul comunei Tirgsoru 
Vechi. 

Art.4. – Compartimentul de Resurse Umane, precum şi tot personalul din cadrul 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Tirgsoru Vechi şi a serviciilor publice înfiinţate 
în subordinea consiliului local, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 
Art.5.-Cu asigurarea publicarii prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul comunei 

Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
 
                                 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                  Petre Eugen Gheorghe 
 

CONTRASEMNEAZA, 
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