
    1/2 

 

                                                                                                               

                 

                             Dosar I.2 

 

DECIZIA 

nr.35 din 28.06.2021 

privind completarea Codului de conduită a personalului contractual din cadrul  

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, aprobat prin Decizia managerului interimar nr.545 din 

30.12.2020 

 

 

Managerul interimar al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 

Văzând Referatul nr.1115 din 25.06.2021 prezentat de consilierul juridic prin care se propune 
completarea Codului de conduită a personalului contractual din cadrul  Filarmonicii de Stat 
Tîrgu Mureș, cu ultimele modificări legislative intervenite,  

Având în vedere prevederile: 

Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.12 lit.gg) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii de 

Stat Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.22 din 15 febr.2018 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 

 
d e c i d e : 

 Art.1.(1) Cu data prezentei se aprobă completarea anexei la Decizia managerului  interimar 

nr.545/30.12.2020 privind aprobarea Codului de conduită a personalului contractual din cadrul  

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, după cum urmează: 

La Capitolul VI - REGULI DE CONDUITĂ ETICĂ PENTRU PERSOANELE DESEMNATE SĂ EXERCITE 

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU, subcapitolul ″NORME DE CONDUITĂ ale 

persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu″, la pct.c) - 

″Incompatibilități și conflicte de interese″, după ultimul paragraf al art.63,  se va introduce un 

nou paragraf, cu următorul cuprins: 

″ Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au 

obligaţia să respecte regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese 

prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin 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 şi completările ulterioare. 

 Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot 

verifica proiectele de angajamente legale şi ordonanţări de plată privind achiziţii publice sau 

parteneriate public - private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru 
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atribuirea contractului de achiziţie publică, achiziţie sectorială, concesiune de lucrări ori 

servicii sau de parteneriat public - privat. 

Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au 

obligaţia de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entităţii publice, în cazul în care se 

găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la aliniatele de mai sus, urmând să se abţină de la 

orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către 

conducător a unei alte persoane care să îndeplinească atribuţiile respective sau remedierea, 

în alt mod, a situaţiei apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la 

cunoştinţă, conducătorul este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu 

imparţialitate a controlului financiar preventiv propriu şi pentru ieşirea din situaţia de 

incompatibilitate şi/sau de conflict de interese a persoanelor respective. 

Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund 

disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru 

nerespectarea prevederilor prezentului articol.″ 

Art.2. Celelalte prevederi ale Codului de conduită a personalului contractual din cadrul  

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș rămân neschimbate. 

 

Art.3. Prevederile prezentei se vor comunica prin grija Compartimentului Organizare concerte- 

Relații publice,  personalului angajat din cadrul Compartimentului Contabilitate-resurse umane, 

respectiv Compartimentul Juridic al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, prin poșta electronică, 

respectiv prin se votr posta  pe pagina de internet www.filarmonicams.ro. 

 

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR                                                                  CONSILIER JURIDIC 

       Ileana-Cristina Covaciu                                                                    Carmen Hărșan   

                  

 

 

http://www.filarmonicams.ro/

