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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr.28 din 09.02.2022 

privind aprobarea Codului etic al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând referatul secretarului general al comunei, înregistrat la nr.1001/08.02.2022; 
Ţinând cont de prevederile: 

 Standardului 1 – Etica, integritatea din Ordinul Secretariatului General al Guvernului 
nr. 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitățile publice pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial, cuprinzand standardele de management / control 
intern la entitatile publice, care impun adoptarea unui cod de conduita propriu, ca mijloc de 
comunicare uniforma a valorilor etice promovate de conducerea institutiei catre toti angajatii; 

 partii a VI-a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legii nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii republicata; 
 Legii nr. 571 / 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile 

publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;  
În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

      D I S P U N :  
Art.1.Se aproba Codul etic al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, 
cf.Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta dispozitie se aduce la indeplinire de catre toti angajatii institutiei. 
Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              
          Art.4.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin  publicarea pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în 
Monitorul Oficial Local, la Secțiunea Dispozițiile Autorității Executive. 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

           Secretarul general al comunei, 
Mihail MECHNO                Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

