
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMARUL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                           

D I S P O Z I Ţ I A  nr.    118     /2021 

privind desemnarea responsabilului de procedură și monitorizare a situațiilor de pantouflage la 

nivelul Primăriei comunei  Gălăuțaș 

 

Primarul comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita;  

   Având în vedere:  

- prevederile art. 94 alin. 3 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 1 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;    

-art. 11 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea  și sancționarea faptelor de 

corupție, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile pc. 2.1 și a pc. 11 din anexa nr. 3 la HG nr. 583/2016 privind 

aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de 

performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a 

inventarului măsurilor de transparență instituțională si de prevenire a corupției, a indicatorilor de 

evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

-O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

-Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului comunei 

Gălăuțaș nr. 98/2020; 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b)  din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

DISPUN: 

 

     Art.1.  Începând cu data prezentei, doamna Morar Monica-Camelia, Secretar general al comunei 

Gălăuțaș, responsabil Resurse Umane, se desemnează responsabil de procedură și monitorizare a 

situațiilor de pantouflage la nivelul Primăriei comunei Gălăuțaș. 

      Art.2. Persoana desemnată are următoarele atribuții: 

a) realizează activități de informare și prevenire a situațiilor de pantouflage; 

b) Întocmește și actualizează permanent lista cu salariații care intră sub incidența prevederilor 

legale privind pantouflage; 

c) responsabil cu completarea declarațiilor de pantouflage de către salariații care își încetează 

raportul de serviciu/de muncă cu instituția. 

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

      Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea  prezentei dispoziții autorităților si 
persoanelor interesate  precum şi publicitatea acesteia. 

        

   Dată  astăzi, 22 iulie 2021 

 

Primarul comunei Gălăuțaș                                                     Contrasemnează pentru legalitate,  

       Secretarul general al comunei 

    ………………………      

             Radu ȚĂRAN             ……………………… 

          Monica-Camelia MORAR 


