
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  PRIMARUL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                                stațiune turistică de interes local 

    DISPOZIȚIA 
                                                                              nr. 29 din 24.03.2021 

 
- privind aprobarea Codului etic de conduită pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al 

comunei Vama Buzăului, județul Brașov 
 

                       PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
 

  Analizând referatul compartimentului de specialitate; 
  Având în vedere prevederile art. 451, alin. (1) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

precum și prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Cunoscând cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice -Standardul 1 – Etică și integritate; 

      În conformitate cu prevederile art. art. 155, alin. (1), lit. ”e” din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ;  
      În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ, 
 

               D  I  S  P  U  N: 
 

                   Art.1: Se aprobă Codul etic de conduită pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama 
Buzăului, județul Brașov, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

             Art.2: Codul etic de conduită menționat la art. 1 va fi adus la cunoștința funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din 
cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, județul Brașov, publicat pe pagina de internet a intituției și afișat 
într-un loc vizibil prin grija consilierului pe probleme de etică, d-na Claudia-Ramona LĂPĂZAN. 

     Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei, Dispoziția Primarului comunei Vama Buzăului nr. 61 din 
29.03.2019 se abrogă. 
               Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul 
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, județul Brașov. 

              Art.5: Prezenta dispoziţie se comunică obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei 
Vama Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, funcționarilor 
publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și 
din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, județul Brașov. 

 
     PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
     Prof. Ing. Dipl. Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ     
                                                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
                                                                                                                              Adrian-Constantin GĂITAN 


