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DISPOZIȚIA NR. 150

privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea situațiilor de pantouflage

la comuna Pădureni , judeţul  Vaslui 

Având în vedere:

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei  în exercitarea demnităţilor

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările

și completările ulterioare;

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările

şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și

completările ulterioare;

- O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016- 2020, a seturilor

de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de

verificare,  a  inventarului  măsurilor  de  transparenţă  instituţională  şi  de  prevenire  a  corupţiei,  a

indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

În temeiul 

-  alin.  196,  art.  (1),  lit.  “b” din Ordonanța  de urgență  nr.  57/2019 privind Codul  administrativ,   cu

modificările şi completările ulterioare; 

DIACONU TEMISTOCLE , PRIMARUL COMUNEI PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI:



DISPUN: 

Art.  1. –  Începând cu  data  de   1  IUNIE 2021 se  desemneaza  doamna MUNTEANU MIRELA

responsabil monitorizare situații de pantouflage.

Art. 2. – Atribuțiile responsabilului cu monitorizarea situațiilor de pantouflage sunt:

 desfăşurarea  de  activităţi  de  informare  şi  prevenire  a  situaţiilor  de  pantouflage  la  nivelul

salariaţilor din instituţie;

 întocmeşte şi actualizează permanent lista cu salariaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale

privind pantouflage-ul, în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale atunci când salariatul

îşi încheie angajarea;

 transmite lista cu salariații care intră sub incidența prevderilor legale către structura funcțională

responsabilă cu încetarea raporturilor de muncă cu salariații instituției , ori de câte ori lista suferă

modificări

Art. 3. – Cu ducere la indeplinire a sarcinilor prezentei, se incredinteaza resonsabilului desemnat la

art. 1.

Art. 4. – Secretarul general al comunei  Pădureni , judeţul Vaslui  va asigura comunicarea prezentei

dispozitii Institutiei Prefectului judeţul Vaslui si va fi adusă la cunostintă prin afisare. 

Pădureni, 19 mai 2021

PRIMAR         AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Diaconu Temistocle             SECRETAR GENERAL COMUNA PĂDURENI

Munteanu Mirela 


