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ORDIN 

privind desemnarea consilierului de etică la nivelul  
Instituției Prefectului – Județul Sibiu 

 
 Prefectul Judeţului Sibiu,  
 În baza referatului nr. 18759/11.11.2021 al Serviciului Financiar, Resurse 
Umane, Administrativ, prin care se propune emiterea unui ordin de desemnare a 
consilierului de etică la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, 
 În considerarea prevederilor Hotărârii Guvernului 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,  
 Conform prevederilor de mai sus a fost emis Ordinul Prefectului Județului Sibiu 
nr. 531/20.10.2021 privind stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării 
consilierului de etică la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, dar nici un 
funcționar public din cadrul instituției nu și-a depus candidatura, astfel încât 
conducătorul instituției a solicitat doamnei Chiș Rita să completeze declarația de 
integritate în condițiile art. 452 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
  Având în vedere că funcționarul public îndeplinește condițiile prevăzute la art. 
452 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, conducătorul instituției îl desemnează consilier de etică în condițiile 
prevăzute de art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
            emite  următorul,   
 

O R D I N  : 
                                       

Art. 1. – Începând cu data prezentului ordin, se desemnează doamna Chiș Rita, 
consilier de etică la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, pentru o perioadă de 
3 ani,  în vederea respectării, monitorizării şi prevenirii încălcării principiilor şi normelor 
de conduită de către funcţionarii publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. 

Art. 2. – În termen de 10 zile calendaristice de la desemnarea consilierului de 
etică se elaborează fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de acesta. 

Art. 3. - Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului Juridic. 
 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

     
 

Sibiu, în 15.11.2021 
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