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DISPOZIŢIA Nr.________/2022 
privind aprobarea Codului de conduită a personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Harghita 
 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, 
Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr.  77483 /2022 a Direcției resurse umane și 
comunicare privind aprobarea Codului de conduită a personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita; 

- Procesul verbal nr.  77481/2022 de îndeplinire a cerințelor de transparență 
decizională; 

- Art. 1.1 al Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
în cadrul Consiliului Județean Harghita nr. 46222/14.05.2021; 

- Prevederile art. 1.1., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. al Standardului 1 – Etica și integritatea 
din ordinul Secretarialului General al Guvernului nr. 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

- Prevederile art. 368 , art. 430, art. 432 - 437, art. 439 – 451, art. 492  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 94 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; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în 
administrația publică; 

În temeiul art. 190 alin. (3) și (4), art. 191 alin. (6), lit. a), b), f) și art. 196 alin. (1) lit. b) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se aprobă Codul de 
conduită a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita, conform anexei la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din 
aceasta. 



Art.2. (1) Respectarea Codului de conduită este obligatorie pentru toți salariații din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita: funcționari publici, 
personal contractual – funcții de conducere și de execuție. 

(2) Nerespectarea alin. (1) constituie abatere disciplinară și se sancționează 
potrivit legii. 

Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 938/2018 privind aprobarea Codului 
de conduită a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Harghita. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică: preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita 
Borboly Csaba, domnilor vicepreşedinţi: Barti Tihamér, respectiv Bíró Barna Botond, 
secretarului general al judeţului Balogh Krisztina, administratorului public Incze 
Csongor, Cabinetului Președintelui, Cabinetelor Vicepreședinților, Direcţiei 
management și relații internaționale, Direcției resurse umane și comunicare, Direcției 
Arhitect şef, Biroului de audit public intern, Compartimentului corp control, Direcției 
generale programe și proiecte, Direcţiei juridice și administraţie publică, Direcţiei 
generale tehnice, Direcţiei generale patrimoniu, Serviciului achiziții publice precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.. 

 
 

Miercurea Ciuc, _________ 2022 
 
         CONTRASEMNEAZĂ 
Borboly Csaba       Secretarul general al județului 
Președinte        Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către 

Direcţia resurse umane și comunicare 
 
 
 
 
 

Szőcs István 
director executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viza juridică, 
Direcția juridică și administrație publică  

 
 
 


