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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

D I S P 0 Z I T 1 E
Privind constituirea comisiei de disciplina pentru analizarea faptelor
sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sancţiunilor disciplinare

aplicabile personalului din cadrul aparatului de specialitate al
.Primarului Comunei Peştera, judeţul Constanta

Vrabie Nicoleta, primarul comunei Peştera, judetul Constanta
Având in vedere:
—prevederile art.2, art.3, art.4 şi art. 11 din HG nr.1344/2007 privind normele de

organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificările si completările ulterioare;
— dispoziţiile art.494, alin.(1) şi (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările şi completările ulterioare;
—Referatul compartimentului Resurse Umane, inregistrat sub nr1045/ 16.02.2021;
- dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.l96 art. 1 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările si completările ulterioare; & ..,-\,

D 1 S P U N :
Art.1. (1)Se constituie comisia de disciplina din cadrul Primăriei comunei Peştera,judeţul Constanta, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii, in următoarea componenta:Membrii: ION IONICA Consilier superior;

OPREA CONSTANTIN Consilier superior
VRINCEANU ADRIAN Consilier superior reprezentantulnucleul sindical;Secretar: CAPRICERUMARIANA MIRELA —Referent superior.

Membrii supleanţi: STEFAN SILVIA Consilier superior;
NEDELEAALIS Consilier superior;

BESLIU DANIELA Referent superior;
Secretar supleant: PALTIN DANIELA referent superior.
(2) Preşedintele comisiei de disciplina se alege prin votul secret al membrilor titulari,dintre aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la numire, iar in situatia in care nu se poateintrunimajoritatea, va fi ales presedinte membrul care are cea mai mare vechime in specialitatejuridica sau, in cazul in care acesta nu exista, membrul care are cea mai mare vechime infunctia publica

,Art.2.(1) Comisia de disciplina isi va desfasura activitatea la sediul Primarie comunei
Peştera, judeţul Constanţa, numai în baza unei sesizări în limitele şi raportat la obiectul
acesteia, depusă la registratura autorităţii.

(2) Competentele comisiei de disciplina se realizeaza prin exercitarea de catre membrii
comisiilor & atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor independentei, stabilitatii in
cadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in analizarea faptelor si luarea
deciziilor, precum şi a celor cum au fost descrise la art.19, alin.(1) din HG nr.1344 /2007 şi
anume:

a) prezumtia de nevinovatie;
b) garantarea dreptului la aparare;
c) contradictorialitatea;
d) proportionalitatea;
e) legalitatea sanctiunii;
f) unicitatea sanctiunii;
g) celeritatea procedurii;
h) obligativitatea opiniei.

„Refuzul unui membru al comisiei de disciplina de a—si exprima opinia sau abtinerea de
la vot pe parcursul cercetarii administrative constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza
conform legii.

Art.3. (1)Comisia de disciplină îndeplineşte următoare atribuţii administrative şi
funcţionale:

a) alege presedintele comisiei de disciplina, in conditiile de HG nr. 1377/2007;
b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost

inregistrate de secretarul comisiei de disciplina;
c) intocmeste procese—verbale, rapoarte şi recomandări cu caracter general la finalizarea

procedurilor de cercetare administrative, precum şi orice alte înscrisuri prevăzute de HG
nr. 1377/2007;



d) efectueaza procedura de (cercetare administrativa ' a faptei sesizate ca abateredisciplinara;
e) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii inconditiile prezentei hotarari, cu votul majoritatii membrilor comisiei;
f) propune mentinerea sau anularea sanctiunii cu mustrare scrisă, in cazul in careaceasta a fost contestata în termen la conducatorul autoritatii sau institutiei publice. '

g) îndeplineşte orice atributie ce reiese din aplicarea HG nr. 1377/2007.
(2) Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste locul, data si ora sedintelor comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
d) reprezinta comisia de disciplina in fata oricaror persoane fizice sau juridice.(3) Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) primeste si inregistreaza documentele adresate comisiei de disciplina in registrul deevidenta al comisiei de disciplina; : ,b) convoaca membrii comisiei de disciplina, precum si orice alta persoana, la solicitareapresedintelui acesteia;
c) redacteaza si semneaza toate documentele emise de comisia de disciplina, alaturi demembrii acesteia, si tine evidenta acestor documente;
d) primeste si transmite corespondenta comisiei de disciplina;
e) efectueaza alte lucrari necesare desfasurarii activitatii comisiei de disciplina, dindispozitia presedintelui acesteia. . _,i

_ „\Art.4. Comisia astfel constituită aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispozitii, carese completează cu prevederile HG nr.137 7 /2007 , privind normele de organizare si functionare acomisiilor de disciplina si OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modificările şi completărileulterioare.
Art.5. La data emiterii prezentei îşi încetează valabilitatea Dispoziţia nr. 16/2 1.01.2016.Art.6. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoanelenominalizate mai sus.
Art.7. Prezenta dispoziţie se comunica prin intermediul secretarului general al comunei,in termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului—Judetul Constanta, persoanelornominalizate, ANFP Bucureşti .
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CONTRASEMNEAZA,
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\Secretar general,
PREDA LENUTA


