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D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea comisiei de disciplină comună pentru funcţionarii publici de la comunele 

Coşna, Dorna Candrenilor ţi Poiana Stampei, judeţul Suceava

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna Judeţul Suceava;
Dănuţ Candrea, primarul comunei Dorna Candrenilor judeţul Suceava;
Viluţ Mezdrea, primarul comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava;
Analizând adresele nr.322 din 17.01-2019 a Primăriei comunei Coşna, adresa nr.716 din 

21.01.2019 a Primăriei comunei Doma Candrenilor şi adresa nr.508 din 17.01.2019 a Primăriei 
) comunei Poiana Stampei; procesul verbal nr. 1009 din 1L02.2019 al reprezentanţilor funcţionarilor 

publici de îa Primăria comunei Coşna şi referatul comun nr.l224/nr.l682 /nr.1539 din 19.02.2019 a 
secretarilor comunelor Coşna, Doma Candrenilor, Poiana Stampei;

Având în vedere prevederile :
-art.4 şi art.5, art.l 1, art.12 atin.l şi 2 din H.Gnr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină cu modificările şi completările ulterioare;
-art.79 alin.l, 2 şi 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 

2 cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art63 alin.l literale”, art.68 alin. 1 şi art.115 alin.l litera ”a” din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N E M :

A rtl .S e  constituie comisia comună de disciplină pentru funcţionarii publici ai comunelor: 
Coşna, Doma Candrenilor şi Poiana Stampei în următoarea componenţă:

1 .Popescu Ilenuţa-membru titular-desemnat de primarul comunei Doma Candrenilor;
2. Tătaru Mirela-membru titular-desemnat de primarul comunei Poiana Stampei;
3. Todaşcă Claudia - membru titular-desemnat de majoritatea funcţionarilor publici Coşna;
4. Candrea Irina-Speranţa- membru supleant-desemnat de primarul comunei Doma 

Candrenilor;
5. Rogojan Mirela-membru supleant-desemnat de primarul comunei Poiana Stampei;
6. Arvinte Valentin-membru supleant-desemnat de majoritatea funcţionarilor publici Coşna; 
Art2.M em brii comisiei de disciplină titulari şi supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani

cu posibilitatea reînoirii mandatului.
A rt3 .Se numeşte secretar titular al comisiei de disciplină Ivan Mariana secretar Primăria 

Coşna şl secretar supleant Nedelea Crizantema consilier Primăria Coşna, pe o perioadă de 3 ani cu 
posibilitatea reînoirii mandatului.

A rt4.Locul de desfăşurare a  activităţii comisiei de disciplină este la sediul Primăriei 
comunei Coşna, judeţul Suceava.

Art.S.Preşedintele comisiei de disciplină, se va alege prin votul secret al membrilor titulari, 
dintre aceştia.

Art.6. (I)- Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de Ia data



comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.
(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în  condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 

Comunei Coşna, Judeţul Suceava.
(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 

de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.
{4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7,0dată cu emiterea prezentei dispoziţii se abrogă dispoziţia comună nr.26/19/36 din 
19.02.2016.

A rt&  Prevederile prezentei dispoziţii se vor comunica factorilor interesaţi, prin grija 
secretarilor celor 3 comune Coşna, Doma Candrenilor şi Poiana Stampei şi o vor înainta Instituţiei 
Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Avizat pentru legalitate, 
Secreta rtilcom unei,

P R I M A R ,

DămiţGaâtJrefts

Dorna CandremlGklkO 019 
Nr.44 f c / r S v

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul c o m u n i

Avizat pentru legalitate, 
P. Secretarul comunei,

Mariana ţvan Irina Speranţa Candrea Tătara Mi reia \
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R E F E R A T

Domnilor P rim ari,

Analizând adresele nr.322 din 17.01.2019 a Primăriei comunei Coşna, adresa nr.716 din 
21.01.2019 a Primăriei comunei Doma Candrenilor şi adresa nr.508 din 17.01.2019 a Primăriei 
comunei Poiana Stampei' procesul verbal nr.1009 din 11.02.2019 al reprezentanţilor funcţionarilor 
publici de la Primăria comunei Coşna;
Având în vedere prevederile art.3 din H.Gnr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor de disciplină cu modificările şi completările ulterioare citez:

In cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie, prin act administrativ al 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, o comisie de disciplină.”

In conformitate cu prevederile art.4 alin. 1-2-3-4-5” Comisia de disciplină are în 
componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă 
nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al 
treilea membru este desemnat, după caz, de organizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori 
de majoritatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este 
organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii 
publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin 
vot secret.”

” Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, în  condiţiile 
prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant. Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în 
absenţa membrului titular corespunzător din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului 
membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de 
termen, în condiţiile prezentei hotărâri.”

” Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 
3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.”

” Preşedintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre 
aceştia. în situaţia în  care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales preşedinte membrul care are cea 
mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există, membrul care are 
cea mai mare vechime în funcţia publică.”

” Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 
Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de 
disciplină.”

în baza prevederilor a r t  11 alin 1:” Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină 
funcţionarul public care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are o bună reputaţie profesională şi o conduită corespunzătoare în exercitarea funcţiei 
publice;
b) are studii superioare;
c) este funcţionar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată;
d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4).
(2) Cel puţin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii juridice sau 
administrative.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care nu există cel puţin un 
funcţionar public care are studii juridice sau administrative, în comisia de disciplină



poate fi desemnat membru unul dintre funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice 
din clasele I sau, după caz, a Il-a.

(5) Condiţia prevăzută la alin. (1) l i t  b) nu este obligatorie în cazul membrilor comisiilor de 
disciplină constituite potrivit art. 5.

(1) Membrii comisiei de disciplină îşi exercită mandatul de la data emiterii actului 
administrativ de constituire a comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau 
înainte de termen, în condiţiile prezentei hotărâri.

(2) Cu 30 de zile înainte de data expirării duratei mandatului membrilor comisiei de 
disciplină, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia iniţierii procedurilor de constituire a 
comisiei de disciplină al cărei mandat urmează a intra în  vigoare, în condiţiile prezentei hotărâri.”

Faţă de situaţia prezentată constatăm că au fost îndeplinite condiţiile legale şi propunem 
emiterea actului administrativ comun de constituire a comisiei.


