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                                                      P R O I E C T    de  D I S P O Z I Ţ I E  

privind desemnarea persoanei responsabilă cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage 

conform Legii nr.78/2000,cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei comunei 

Bărcănești, județul Prahova 
 

      

            Având în vedere Referatul nr.17302/13.07.2021 al Compartimentului Resurse umane privind  

desemnarea unei persoane responsabilă cu monitorizarea situaţiilor de pantouflage conform Legii 

nr.78/2000,cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei comunei Bărcănești, județul 

Prahova; 

             În conformitate cu prevederile : 

-Art. 94, alin. (3) coroborat cu art. 94 alin. (2) lit. „c” 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 coruptiei, cu modificările și completările ulterioare,  

-Art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fonduriłor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare, 

-Art. 11 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii   nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu  modificările  şi completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.155 alin, (l), lit. e) si ale art. 196, alin.(l), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, emite prezenta D I S P O Z I Ţ I E . 

 

            Art.1.Se desemnează doamna OPREA MARIANA -   inspector clasa I, grad profesional superior 

, în cadrul Compartimentului  Resurse umane al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti ,judeţul Prahova , ca persoană responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage, 

conform Legii nr.78/2000,cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei comunei 

Bărcăneşti.  

             Art.2. Persoana responsabilă cu monitorizarea situațiilor de pantouflage 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 prevedęrilor  

legale privind pantouflage-ul, în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale, atunci cînd 

salariatul își încheie raporturile de serviciu/muncă; 

c)Solicită persoanelor cărora le încetează raportul de muncă / de serviciu, care se află pe lista cu cu 

salariații care intră sub incidența prevedęriler legale privind pantouflage-ul, să completeze 

formularul tip al „Declaratiei de pantouflage" și nu întocmește documentele de încetare a raportul 

de muncă / de serviciu ,de lichidare, inclusiv predarea dosarului profesional și a copiei 
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documentelor de la dosarul de personal , decât după primirea Declaratiei de pantouflage" , sub 

semnătură ; 

d)Înregistrează „Declarațiile de pantouflage” completate în Registrul monitorizării situațiilor de 

pantouflage; 

e)Monitorizează timp de 3 ani, prin informări , anual, dacă a fost respectat angajamentul din 

declarație . 

          Art.3.(1) În lipsa d-nei OPREA MARIANA, va prelua această activitate d-na  SAVU 

NICOLETA, secretar general al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova  . 

           (2) Fişele postului ale persoanelor nominalizate la art.1 și art.3 ale prezentei dispoziții se vor 

completa cu noile atribuţii.  

          Art.4.Prevederile  prezentei  dispoziții  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de persoanele nominalizate la 

art.1 și  vor  fi  transmise  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  de  secretarul general al unității 

administrativ-teritoriale. 

 

 

 
             

P R I M A R, 

    Gheorghe Dima 

                                                                                                                          Avizat legalitate, 

                                                                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                              Nicoleta Savu 

Bărcăneşti , 13.07.2021 
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