RO MANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA COMUNEI LENAUHEIM
PRIMAR: ILIE SUCIU
DISPOZITIA NR.86
din data de 22.07 .2013
privind desemnarea doamnei Szillier Otilia avand functia de Inspector I Superior in cadrul
Primariei comunei Lenauheim in calitate de Consilier Etic al Integritatii
la Primaria comunei Lenauheim
Primarul Comunei Lenauheim, judetul Timis:
Avand in vedere Raportul de Audit cu nr. 2856/29.07.2011 cat si Decizia cu nr. 47 /26.08.2011 a
Camerei de Conturi a judetului Tirnis care la punctul nr. 5 dispune masurile necesare pentru
organizarea sistemelor de control intern ale institutiei, inclusiv a procedurilor formalizate pe
activitati si in cadrul acestora pe categorii de operatiuni la Primaria comunei Lenauheim;
In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 - privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere OG nr. 119/1999 - privind controlul intern si controlul financiar preventiv cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Ordinului 946/2005 a Ministrului Finantelor Publice cu privire la aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial;
In temeiul prevederilor art. 68 si a art. 115, alin.1, litera a si art. 115 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala-republicata:

DISPUNE:
Art.1 Se desemnarea doamna Szillier Otilia in calitate de Consilier Etic al Integritatii, avand
urmatoarele atributii:
./ acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul Primariei Comunei
Lenauheim cu privire la respectarea normelor de conduită;
./ monitorizarea aplicării prevederilor Coului Etic în cadrul Primariei Comunei Lenauheim;
./ întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcţionarii publici din cadrul Primariei Comunei Lenauheim;
./ orice atributii rezultate din actele normative in materie (Legea nr. 7 /2004 privind Codul
de conduita a functionarilor publici, Legea 477 /2004 privind Codul de conduita al
personalului contractual din institutiile publice) ;
Art.2.Cu data emiterii prezentei dispozitii se anuleaza prevederile Dispozitiei
nr.141/07.11.2012.
Art. 2 Prezenta dispozitie se comunica:
Institutiei Prefectului - Judetul Timis - Serviciu Juridic Contencios;
Secretarului comunei Lenauheim;
Doamnei Szillier Otilia;
Grupului de lucru pentru implementarea si dezvoltarea SCM
Personalului Primariei Comunei Lenauheim
la dosar
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