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  Notă de informare privind finalizarea procedurii în vederea desemnării  

consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 

 
  

            CĂTRE 

 

 

Persoanele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului interimar al Sectorului 5 desemnate ca fiind 

responsabile să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 452 alin. (6) din  Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarelor de 

candidatură depuse în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului 

interimar al Sectorului 5, persoane desemnate conform Anexei nr.1 parte integrantă a dispoziției Primarului 

interimar al Sectorului 5 nr.3437/05.10.2022; 

                                                                                                                                                                                     

- domnul Mănuc Florin - Secretarul General al Sectorului 5 al Municipiului București 

 

- doamna Dragnea Florina - Director General al Direcției Generale Juridice  

 

- doamna Dobre Violeta - Director Executiv al Direcției de Resurse Umane  

 

Prin prezenta vă comunicăm că în cadrul procedurii pentru desemnărea consilierului de etică la nivelul  

aparatului de specialitate al Primarului interimar al Sectorului 5, cu perioadă de depunere dosare în perioada 

10.10.2022 - 14.10.2022, nu există candidaturi depuse. 

 

Totodată, vă  facem cunoscut faptul că în scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor Hotărârii nr. 931/2021 privind 

procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi 

autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind 

conduita funcţionarilor publici coroborată cu  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  referitoare la conduita funcţionarilor publici în exercitarea 

funcţiilor deţinute, Primarul intermar al Sectorului 5 va  desemna un funcţionar  public, de regulă din cadrul 

compartimentului de Resurse Umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului interimar al Sectorului 5. 

 

         

    Întocmit  
Secretar  

Mincă Lucian Nicușor 

 

 


