
A 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind:aprobarea actualizării Codului etic şi de integritate pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului 
Judetean Teleonnan , 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, domnul Cristescu Ionel Dănuţ, 
Având în vedere: 
- referatul nr.12368 din 22.09.2020 al Direcţiei economice; 
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) , art.368, art.373, art.430-449, art. 401 

alin. (1) lit. n), art. 454, art. 456 şi art.558 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 176/2010 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 nonnative, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 - 6 din Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului 
din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează 
încălcări ale legii; 

- prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice; 

- Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr.1442/11.06.20 18 pentru aprobarea procedurii privind completarea şi 

transmiterea infonnaţiilor privind respectarea nonnelor de conduită de către 

funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- prevederile art. 31 alin.(1) lit. f) din Anexa la Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Teleonnan nr.142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleonnan, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.1. Se aprobă Codul etic şi de integritate pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Teleonnan, confonn anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie .. 

F-5.5-02, ed.l, rev.l 
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