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D I S P OZ I Ţ I E 

privind desemnarea unui funcţionar public pentru a asigura consilierea etică și 

monitorizarea respectării normelor de conduită a funcţionarilor publici din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 12657 din 20 iulie 2016 al Biroului resurse umane privind 

desemnarea unui funcţionar public pentru a asigura consilierea etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, începând cu data de 20 iulie 

2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 21 alin. 1 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Începând cu data de 20 iulie 2016 desemnez pe doamna Matei Ioana Silvia - 

consilier în cadrul Biroului resurse umane, pentru a asigura consilierea etică şi monitorizarea 

respectării normelor de conduită a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 2. Doamna Matei Ioana Silvia va  exercita următoarele atribuţii: 

a.) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la respectarea normelor de 

conduită; 

b.) monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită al funcționarilor publici, 

conform reglementărilor cuprinse în Legea nr. 7/2004, în cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

c.) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către 

funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 3. Fişa postului a doamnei Matei Ioana Silvia va fi completată cu atribuțiile 

prevăzute la art. 2 al acestei dispoziții. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, doamnei 

Matei Ioana Silvia, funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

                        Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 
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