R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

PRIMARUL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
stațiune turistică de interes local

DISPOZIȚIA
nr. 26 din 15.03.2021

- privind desemnarea d-nei Claudia-Ramona LĂPĂZAN persoană responsabilă cu monitorizarea
situațiilor de pantouflage, conflict de interese și situații de incompatibilitate la nivelul UAT comuna
Vama Buzăului
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Analizând referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
În conformitate cu prevederile art. art. 155, alin. (1), lit. ”e din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ,
D I S P U N:
Art.1: Se desemnează d-na Claudia-Ramona LĂPĂZAN, persoană responsabilă cu monitorizarea
situațiilor de pantouflage, conflict de interese și situații de incompatibilitate la nivelul UAT comuna Vama
Buzăului.
Art.2: Persoana menționată la art. 1 va avea următoarele atribuții:
a) activități de informare și prevenire a situațiilor de pantouflage;
b) întocmirea și actualizarea permanentă a listei cu salariații care intră sub incidența prevederilor legale
privind pantouflage-ul;
c) completarea declarației de pantouflage de către salariatul care își încetează raportul de serviciu cu
instituția, în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale atunci când salariatul își încheie angajarea anual, timp de 3 ani de la data încheierii angajării, fostul salariat al instituției are obligația depunerii
declarației de pantouflage la instituția cu care și-a încheiat raporturile de serviciu;
d) întocmirea Registrului monitorizării situațiilor de pantouflage;
e) primește și urmărește soluționarea sesizărilor privind conflictul de interese și incompatibilități;
f) întocmește și actualizează Registru privind conflictul de interese și situații de incompatibilitate.
Art.3: Se completează fișa postului d-nei Claudia-Ramona LĂPĂZAN cu atribuțiile menționate la art. 2;
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează persoana
menționată la art. 1.
Art.5: Prezenta dispoziţie se comunică obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei
Vama Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov,
Compartimentului resurse umane, d-nei Claudia - Ramona LĂPĂZAN.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. Ing. Dipl. Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian-Constantin GĂITAN

