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D I S P O Z I Ţ I E    

14  octombrie  2021                                                                                                         Nr. 36 

 

„ Cu privire la constituirea  

   Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor ” 

 

         În  conformitate cu  art.29 alin.(1) lit. (a ) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală,  Legea integrității nr. 82 din 25. 05. 2017 ,  Legea  nr.25 din 

25.02.2008   privind  Codul de conduită a funcționarului public” , Art. 56 din Legea nr.158 

din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului  public, Art. 23 din  

Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică,   Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale și  

prevederile Hotarîrii  Guvernului Nr. 116  din  26-02-2020 privind regimul  juridic al 

cadourilor și  ținănd cont de  Planul de dezvoltare a capacităţii administrative  a  autorităţilor  

administraţiei publice locale a  satului Grozeşti, raionul Nisporeni, pentru perioada  2021–  

2026 , aprobat prin Decizia nr. 1 / 4 din 23. 03. 2021 și  Codul de  etică  și deontologie a 

funcționarului public   și personalului angajat în administrația publică  locală Grozești , 

aprobat prin decizia Nr. 5 / 3 din 30. 09. 2021, precum și în scopulasigurăriievidenței, 

evaluării , păstrării , utilizării și răscumpărării cadourilor oferite angajaților administrației 

publice Grozești , 

                                                                    DISPUN : 

1. Se constituie  Comisia de evidență și evaluare a cadourilor în componența : 

      Președinte – Savin Iustin , specialist 

      Secretar -  Fonari Natalia, contabil - șef 

      Membru -  Mocanu Adriana , specialist 

2. Președintele comisiei Savin Iustin va asigura : 

 2.1. respectarea Hotarîrii  Guvernului Nr. 116  din  26-02-2020 privind regimul  juridic al  

       cadourilor ; 

2.2. Convocarea ședințelor Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și funcționalitatea  
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           acesteia . 

3. Secretarul comsiei Fonari Natalia devine responsabilă de :  

3.1. întocmirea Registrului cadourilor admisibile și a Registrului cadourilor inadmisibile ,  

       în conformitate cu Hotarîrea   Guvernului Nr. 116  din  26-02-2020 privind regimul  

       juridic al cadourilor : 

3.2.  plasarea trimestrială a copiilor registrelor sus – menționate pe pagina WEB  

       oficială a primăriei Grozești . 

4. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei menționate din funcțiile  

     publice deținute în primărie, atribuțiile lor, în cadrul acesteia, vor fi ăndeplinite de  

     persoanele nou –desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei dispoziții. 

5. Se abrogă Dispoziția Nr. 16 – A din 15. 04. 2014 “  Cu privire la delegarea  

       responsabilității ” . 

    6. Controlul executării prezentei  dispoziţii  mi-l  asum . 

 

 

         Primar                        Serghei   TOFAN 

 

 

Executor : Mitrofan Svetlana,   

 Secretar al consiliului local,   tel: 0264-43-238 

 

 

 


