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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

                                                                                                                                 PROIECT 
 

 DISPOZIȚIE 
privind aprobarea măsurile organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Cacica  
 

Todosi Petru, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava; 
Având în vedere:  
- Referatul Compartimentului resurse umane, înregistrat cu nr.  din 5.12.2022; 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 456 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 3-7 și celelalte din Hotărârea Guvernului României nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, 
atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul 
asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor 
publici. 

În temeiul art. 155 alin. (1) litera e) și art. 196 alin. (1) litera b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUN: 
 Art. 1. Se aprobă măsurile organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cacica, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.  
Art. 3. Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, va 

aduce la îndeplinirea prevederile prezentei dispoziții. 
Art. 4. Doamna Volanschi Georgeta-Grațiela, secretarul comunei Cacica, va comunica câte un exemplar din 

prezenta dispoziţie persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava.   
 

P R I M A R , 
TODOSI PETRU 

                                                                                                      Avizat, 
                                                                                                   Secretar general al comunei Cacica,  

                                                                                                              Volanschi Georgeta-Graţiela 
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