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D I S P O Z I Ţ I A  nr.   392   / 2021 
Pentru stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică 

La nivelul administrației publice locale a orașului Hateg 
 
 
 Primarul oraşului Hateg, judeţul Hunedoara; 
 Având în vederere referatul Compartimentului Resurse Umane nr.20376 /05.10.2021 din 
care rezultă necesitatea emiterii unui act administrativ prin care să fie stabilită procedura de 
desemnare a consilierului de etică la nivelul administrației publice locale a orașului Hateg. 
 În conformitate cu prevederile HG 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, 
modalitatea de organizare a activităţiişi procedura de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a 
instituţiilorşiautorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului 
respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici; 
 În temeiul art. 154 alin. (4); art.155 alin.(1) lit.c) si lit.e), alin.(4) lit.a); art.196 alin.(1) 
lit.b); art.197 alin.(4); art.199 alin.(1-2); art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanta  de Urgenta  nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite 
prezenta, 
 

D I S P U N E  : 
 
 Art. 1 – Stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la 
nivelul administrației publice locale a orașului Hateg ; măsurile organizatorice sunt cuprinse în 
Anexa , care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 
             Art.2-  Prezenta poate fi contestată in termenul si  conditiile Legii nr.554/2004 la 
Tribunalul Hunedoara ,Sectia contencios-administrativ si fiscal. 
 

Art. 3- Prezenta dispoziţie se comunică :   Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, 
Compartimentelor : Administratie publica locala si    Resurse Umane din cadrul Primăriei 
oraşului Hateg si prin grija acestuia din urma  se va afișa pentru informarea angajaților. 
 
 
           Hateg, la 05.10.2021 
 
 

Primar, 
Adrian Emilian PUSCAS 
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                                                                              Anexa la Dispoziția nr.392 _/2021 

 
Măsurile organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la  

 nivelul administrației publice locale a orașului Hateg 
 
1.Numărul de consilieri de etică care vor fi desemnaţi în cadrul administrației publice locale a 
orașului Hateg : 1 (unu). 
2.Perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către funcţionarii publici care manifestă 
opţiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică:11.10.2021-15.10.2021 

2.1. Locul depunerii dosarelor de candidatură: sediul UAT Orașul Hateg ,str Piata Unirii  
nr 6, Compartiment Resurse Umane. 

2.2. Dosarele de candidatură vor conține: 
  a) scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 
motivaţiafuncţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului 
că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de 
etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică; 
   b) copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia 
publică deţinută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul 
compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice; 
  c) copie a diplomei de licenţă sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul 
prevăzut la art. 452 alin. (8) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
certificate pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului 
de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice; 
  d) declaraţia de integritate, potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Formatul standard al 
declaraţiei de integritate este prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr 931/2021; 
3.Persoanele responsabile să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 452 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
baza dosarelor de candidatură depuse de funcţionarii publici sunt: 
 --d-na  Pasconi-Burz Elena-șef serviciu juridic ; 
 -d-ra Bojin Claudia – consilier juridic. 
 -d-na Vasiliniuc Rodica-inspector ,cls.I superior; 
 -d-na Ileana Ivancu–secretar 
4. Perioada de verificare şi de selectare a dosarelor de candidatură depuse de funcţionarii publici 
este  :18.10.2021-19.10.2021 
5. Modalitatea de evaluare în cadrul interviului prevăzut la art. 4 alin. (4) din HG 931/2021 
pentru funcţionarii publici care depun dosare de candidatură şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 452 alin. (6) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
Interviul va fi susținut de dl Primar, Adrian Emilian Puscas și d-na Ileana Ivancu-Compartiment 
Resurse Umane în perioada:20.10.2021-21.10.2021; 



În cadrul interviului sunt testate abilităţile de comunicare, precum şicunoştinţele teoretice ale 
funcţionarilor publici selectaţi cu privire la normele şi standardele de conduită prevăzute în 
partea a VI-a titlul II capitolul V secţiunea a 2-a din OUG 57/2019. Evaluarea candidatului în 
cadrul interviului se face conform următoarelor criterii: 

a) abilităţi de comunicare – 25 puncte  
b) capacitatea de analiză şi sinteză - 15 puncte 
c) abilităţi impuse de funcţie – 15 puncte 
d) motivaţia candidatului – 15 puncte  
e) comportamentul în situaţii de criză – 30 puncte  
TOTAL puncte 100 
Pentru  a fi declarat admis în urma interviului candidatul trebuie să cumuleze cel puțin 50 
puncte 

 
6. Perioada de emitere şi comunicare a actului administrativ de desemnare a consilierului de 
etică: 25.10.2021—08 .11.2021. 
7. În termen de 10 zile calendaristice de la desemnarea consilierului de etică se elaborează fişa 
postului corespunzătoare funcţiei publice de consilier de etică. 
 
Hateg,05.10.2021 
 
 

Primar, 
Adrian  Emilian PUSCAS 

          
 
 
 
 
 


