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Anexa 1

J2. 02. te~ - ie;M

I. AUTORITATEA/INSTITUŢIA PUBLICĂ/CONSILI ERUL DE ETICĂ -------.
Utilizator:
angelicaberbece@yahoo.cor
l.a Denumirea instituţiei/autorităţii publice:
PRIMĂRIA ORAŞULUI BRE;
l.b Judet:
VÂLCEA
l.c Nr. total de funcţionari publici:
24
i
l.d Numele cons iliemlui de etică :
ANGELICA
Le Prenumele consilierului de
BERBECE

etică:

l.f Departamentul:
Compartiment impozite si ta>
l.g Cursuri de fom1are urmate de consilieru l de

etică:

Nu este cazu l

l.h Telefon:

0786180209
l.j Fax:

0250778240

- - --- --- -- -- --------'

Il ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICĂ ---------------.
2. Nr.

şedinţe

de consultare:

o
3. Nr. act ivităţi de formare în domeniul eticii:

o
4. Nr. funcţionati
publici care
au
fost
•
•
1

-

instruiţi

prin intermediul

acţiunilor

de forma re în domeniul normelor de conduită:

o

5. Nr.

funcţionari

publici cu

funcţie

de conducere care au solicitat consilierc etică:

funcţionari

publici cu

fu ncţie

de

o
6. Nr.

execuţi e car~::

au sol icitat consiliere

d i că:

o
7. Nr. de speţe care au constituit obiectul consilie rii ctice:

:o
8. Tipologii de speţe care au constituit obiectul consi 1 ictii etice:
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Nu este cazul

9. Nr. funcţionari publici cu funcţie de conducen:: care au beneficiat de consiliere etică :

o
10. Nr.

funcţionari

publici cu

funcţie

de execuţie cn rc au beneficiat de consiliere

etică:

o
11.

Modalităţile

de

acţiune ulterioa ră

a

funcţion aru lui

public:

Nu este cazul

Observaţi i:

Nu este cazul

1---------- - - - -- . -..-····-·-. . . . .-. . . . . ----- ---·--····· · · ·· . . . . . . . . . --······-·-- - -- - - - - - -----l
, III. CAUZELE ŞI CONSECINŢELE NERESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ
LA NIVELUL INSTITUŢIEI SAU AUTORITĂŢII PUBL fCE
13. Cauzele nerespectării normelor de conduită:

Nu este cazul

14.

Consecinţele nerespectării

normelor de conduit~:

Nu este cazul
...·----·--------- -..·-·--..- - ·····-········""""''"-·-·.. - -·· ·· · · · · - - - - - - - - ----'

IV. MODALITĂŢILE DE PREVENIRE A ÎNCĂLCĂRli NOR MELOR DE CONDUITĂ
ÎN CADRUL AUTORITĂŢII SAU 1NSTTTUŢIEJ PUBLfCE
15.

Modal i tăţi

de prevenire:

Nu este cazul

V. MĂSURI ADMINISTRATIVE ADOPTATE PENTRU ÎNLĂTURAREA CAUZELOR
SAU CIRCUMSTANŢELOR CARE AU FAVORIZAT ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE
CONDUITĂ
16. Nr.

măsuri

adoptate:

o
17. Enumerarea măsurilor adoptate:

Nu este cazul

1 VI. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICĂ
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18. Nr. cazuri care au prezentat interes pentru opinia p ub li că:

o
19. Descrierea pe scurt a cazurilor:
20. Motivele pentru care caz?rile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică:

Nu este cazul

Nu este cazul

l - - - - - - --

- -- -- - ---"'-""'"''"""""''"'-

""'· "'-""'_ _ _ _ ___................_"...._..._ .................._

CCJ/J'S i LiG ;2.

.

_ _ __,_ _ __ _ _ _ __

....J

-

\

}
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Anexa 2 - A2. 02.. ~ 2o
CAPACITATEA DE SESIZARE -

-

- -- -- - - - -- - - - - ------.

Utilizator:
angelicaberbece@yahoo.cor

O. Număr sesizări înregistrate anterior perioadei de raportare care, în semestrul pclltru care se face raportarea, au fost
fina lizate sau sunt în curs de finalizare
4
l. Nr. sesizări înregistrate în perioada de rc fcrinţii privind încălcări ale normelor ele conduită
5
2. Nr. sesizări în curs de soluţionare
5
3. Nr. sesizări soluţionate
4
Nr. sesizări adresate comisiei de di sciplină (4. Pentru funcţionari publici de conducere 15. Pentru funcţionari publici de
execuţie)

o
4
Nr.

funcţionari

publici pentru care a fost sesizata c01n isia de disciplină

o
1

8. Nr.

funcţionari

publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină de că tre con ducătorul

instituţiei

o
9. Nr. funcţionari publici pentru care a fost ses izată comisia de disciplină de că tre conducătorul compartimentului în
care este încadrat funcţionarul public
1
10. Nr. funcţionari publici pentru care a fost sesiz:~tă comisia de discipl ină de către alţi funcţionari publici sau alte
categorii de personal din instituţie

o
11. Nr.

funcţionari

publici pentru care a fost

sesi~ată

comisia de disc ipli nă de către beneficiari ai serviciului public

funcţionari

publici pentru care a fost

sesizntă

comisia de discipl ină de

o
12. Nr.

către

avertizorul în interesul public

o

13. Motivele sesizărilor:

Abateri disciplinare

14. Durata cercetării administrative
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Numar cazuri
4-61uni

4
150 Nro

funcţionari

publici în cazul

cărora

s-a propus clasarea sesizării

o
160 Normele juridice încălcate:
art.77 alin.(2),
•
lit.b,g,i,j,k din
Legea nr .188/1999, /

Il. l. NUMĂR ŞI TIPURI DE SANCŢIUNI PROPUSE DE CĂTRE COMISIA DE
DISCIPLINĂ

170 Nro

funcţionari

publici care au săvârşit în mod repetat abateri disciplinare - conducere

funcţionari

publici care au

o
180 Nro
1
19 oNro

mustrări

săvârşit

în mod repetat abateri disciplinare - executie

scrise - conducere

o
200 Nromustrări scrise - executie

o
210 Nr. diminuări salariale - conducere

o
220 Nro

diminuări

salariale- executie

1

230 Nro

suspendări

ale dreptului la avansare sau promovnre- conducere

o
240 Nrosuspendări ale dreptului la avansare sau promovare - executie
o
i
250 Nroretrogradări- conducere

o
260 Nro retrogradări - executie

o
27 oNrodestituiri - conducere

o
280 Nro destituiri -executie

o

NUMĂR ŞI TIPURI DE SANCŢIUNI DISPUSE DE C ĂTRE PERSOANA CARE ARE
COMPETENTA LEGALĂ DE APLICARE
290 Motivele aplicării unei
Nu este cazul

300 Nro

s~ncţiuni

mustrări

scrise- conducere

mustrări

scrise - executie

diferite:

o
31. Nr.

.o
320 Nro

diminuări

salariale - conducere
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o
33. Nr.

diminuări

salariale- executie

o
34. Nr.

suspendări

ale dreptului la avansare sau promovare - conducere

suspendări

ale dreptului la avansare sau promovare - executie

o
35. Nr.

o
36. Nr.

retrogradări

- conducere

o
37. Nr.

retrogradări-

executie

o
38. Nr. destituiri - conducere

o
39. Nr. destituiri -executie

o

\...ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ ŞI INSTANT ii LE DE JUDECATĂ ---__,.
Cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare
40. Nr. cazuri de conducere

penală

o
41. Nr. cazuri de execuţie

o
42. Fapte sesizate ca infracţiuni:

Nu este cazul

Decizia organelor de cercetare penal ă/ instanţe lor de j udecată
43. Nr. cazuri în care s-a dispus c:ondamnarea penal ă prin hotărâre jucb::"ttorcasdl definitiv ii:

o
44. Încadrarea juridică a infracţiunii pentru care s-a dispus condanu1arcn pcnal5 :

Nu este cazul

45. Alte decizii:

Nu este cazul

Soluţii ale instanţelor de judecată pronunţate în ca?.urile contestării actului adminis trativ de sancţionare
46. Nr. de sancţiuni disciplinare contestate în instanţă aplicate funcţiona ri l o r publici <.le conducere

o
47. Nr. de sancţiuni disciplinare contestate în insta n\ă aplicate functiona rilor public i de execuţie

o
48 . ..!:'!umăr de hotărâri

pronunţate

de

instan ţă

prin care s-a

menţinut san cţ iunea di sc i plinară iniţială

pronunţate

de

instanţă

prin ca re

in stan ţa

a dispus aplicarea unei

pronunţate

de

instanţă

prin eare

instanţa

a anulat

o
49. Număr de hotărâri
decât cea iniţială

sancţiuni

disciplinare mai

uşoare

o
50.

Număr

de hotărâri

:-an cţiu nca di sciplinară dispusă iniţial

o

/3etV3ecc

/h--Jbeu·44
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