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CONSILIER DE ETICA /AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC 

 

 

 

Va informam ca prin completarea formularului anexat dobanditi calitatea 

de de avertizor public, in sensul Codului de etica si Integritate aprobat prin 

Dispozitia Primarului nr.570/16.09.2021(primariahirlau@yahoo.com/ Codul de 

etica si Integritate), urmand a beneficia de mijloacele de protectie prevazute de 

acestea. 

Avertizarea in interes public(avertizare)-este definita ca fiind sesizarea facuta 

cu buna –credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a 

deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, 

economicitatii si transparentei in cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului 

Harlau. 

Avertizorul –este orice persoana care sesizeaza cu buna credinta orice fapta 

din categoria celor mentionate mai sus. 

Scopul avertizarii  in interes public este sa protejeze institutia in fata abaterilor 

etice, a fraudelor si a orcaror aspecte de neconformitate care ar putea aduce prejudicii 

de imagine, materiale sau ar atrage sanctiuni legale, reducand prestigiul si increderea 

in institutie. 

In situatia in care doriti un raspuns sau sa fiti informati cu privire la rezultatul 

investigatiilor interne privind sesizarea dumneavoastra, va rugam sa completati toate 

sectiunile alocate in formular. 
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FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC 

 

 

     Către, 

    __________________________________________- 

 

 

În temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004  privind  protecţia personalului din  

autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aduc 

la cunoştinţă următoarele: 

...............................................................................................................................

(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),  

...............................................................................................................................

........................................................................................................... 

din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele  

respective), 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 în următoarele împrejurări (se descrie situaţia considerată de avertizor ca fiind o 

încălcare a Legii)........................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte: 

.............................................................................................. 

 

.............................................................................................. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru apărarea 

drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 571/2004, precum și cele ale 

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluţionarea acestei sesizări să nu 

fie făcute publice. 

Sesizarea se depune in atentia Consilierului de etica - Călinescu Daniela 

/Compartiment Resurse Umane  

 

 

 

 

 

   DATA                     Semnatura                                                                                                                      

 


