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  HOTĂRÂRE 

 NR.13 din 23.02.2017 

privind aprobarea Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului 

contractual din cadrul Primăriei comunei Ibănești şi serviciului subordonat Consiliului Local al 

comunei Ibănești, județul Mureș 

 

Consiliul local al comunei Ibănești, județul Mureș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 

februarie 2017. 

Analizând: 

-  referat nr. 1570/17.02.2017 intocmit de către Secretar, în care se propune spre aprobare Codul 

etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei 

Ibănești şi serviciului subordonat Consiliului Local al comunei Ibănești; 

- expunerea de motive prezentată de către Primarul comunei Ibănești; 

 - raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  

In conformitate cu:  

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    României, 

republicată; 

- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Ibănești nr.42/2013, privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ibănești, pe anul 

2013; 

- prevederile Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Ibănești,  

- prevederile Legii nr.188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice ; 

- prevederile Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi alte instituţii care semnalează încălcări ale legii; 

- prevederile Legii 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; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1344 / 2007 , privind normele de organizare şi funcţionare 

a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 



  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 

Consiliul Local Ibănești 

 

 

Redactat: inspector, C.E.V.________________________________________________________________________________ 
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 

e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

- prevederile Ordinul nr. 1200 din 04.04.2013 privind monitorizarea respectării normelor de 

conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare; 

În temeiul prevederilor art.61 alin.(3) , alin (4), art.63 alin.(1) litera “d” , alin.(5) litera “a” , 

art.68 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) litera “a”, alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publicã localã,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

Art.1: Se aprobă Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului 

contractual din cadrul Primăriei comunei Ibănești şi serviciului public local de alimentare cu apă și 

canalizare, cu personalitate juridică subordonat Consiliului Local al comunei Ibănești, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2: Monitorizarea aplicării prevederilor prezentului Cod de conduită in cadrul Primăriei 

comunei Ibănești şi serviciului public local de alimentare cu apă și canalizare cu personalitate juridică 

subordonat Consiliului Local al comunei Ibănești, cade in sarcina consilierului etic din cadrul 

Primăriei comunei Ibănești. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului comunei: Instituţiei Prefectului 

judeţului Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului Comunei Ibăneşti, Serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești, consilierului etic şi se aduce la cunoştiinţa publică 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro. 

 

 

 
    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmin       Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
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