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DISPOZIŢIE 

privind  desemnarea doamnei Frențescu Elena în calitate de Consilier de etică la nivelul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 

 

 
           Având în vedere: 

 

- Referatul Direcției de Resurse Umane înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. DRU 1204/18.10.2022; 

- Dispoziția Primarului Sectorului 5 nr. 3437/05.10.2022 privind aprobarea măsurilor organizatorice în  

vederea desemnării consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5; 

- Declarație de integritate nr. DRU 1235/21.10.2022; 

- Ordinul Instituției Prefectului Municipiului București nr.358/09.06.2022, înregistrat în cadrul Primăriei  

Sectorului 5 sub nr. 182536/10.06.2022, ordin prin care se constată încetarea de drept a mandatului de primar al 

Sectorului 5 București, al domnului Popescu Cristian Victor Piedone, precum și adresa Instituției Prefectului 

Municipiului București nr. S.M./11.394;12.081/P/09.06.2022; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 63/14.06.2022 privind schimbarea viceprimarului care exercită  

primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București; 

 

În temeiul: 

 

- Art.451 – art.454 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu  

modificările și completările ulterioare;   

- Hotărârea 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; 

- Ordinul nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare şi transmitere a informaţiilor privind  

implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de 

conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici 

în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;   
- 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; 

În conformitate cu prevederile art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Primarul interimar al Sectorului 5, 

 

                                                                         DISPUNE: 
 

         Art. 1 - Începând cu data prezentei doamna  Frențescu Elena, având funcția publică de execuție de inspector, 

clasa I, grad profesional principal la Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Muncii – Direcția de 

Resurse Umane din cadrul apartului de specialitate al Primarului Sectorului 5, este desemnată în calitate de Consilier 

de etică la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, pentru o perioadă de 3 ani; 
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Art. 2 - Persoana prevăzută la art. 1 va exercita atribuţiile specifice Consilierului de etică, aşa cum sunt ele 

prevăzute în O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 3 - Atribuţiile şi responsabilităţile consilierului de etică sunt prevăzute în fișa de post; 

          Art. 4 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, orice alte dispoziții contrare se abrogă; 

                  Art. 5 - Serviciul Evidență Acte Administrative – Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală 

Economică, Direcția de Resurse Umane și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții. 
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