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D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: actualizarea componentei comisiei comune de disciplină la nivelul
primăriilor
comunelor Pârşcoveni şi Şopârliţa, județul Olt
Având în vedere:
- prevederile art. 4 , art.5 ,art. 15 alin.(1) lit.b) ,alin.(2) si (3) din H.G. nr.
1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.155 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin(5) lit.e), art. 494 alin.(1), (2) si
(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile dispozitiei comune emisa de Primarul comunei Parscoveni sub
nr.91/15.02.2018 si Primarul comunei Soparlita sub nr.60/15.02.2018;
- prevederile dispozitiei nr.69/25.03.2020 emisa de
Primarul comunei
Soparlita,judetul Olt prin care a fost numita secretar general doamna Dica Liliana;
- desemnarea Primarului comunei Soparlita,judetul Olt-nr.1021/04.05.2020 ;
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ,
P R I M A R II
comunelor Pârșcoveni și Şopârliţa, judeţul Olt, emit prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Incepand cu data de 05.05.2020 se actualizeaza componenta comisiei
comune de disciplină la nivelul primăriilor comunelor Parşcoveni şi Şopârliţa, astfel:
1. Gheorghe Claudia- secretar general al comunei Parscoveni devine membru
titular;
2. Dica Liliana-secretar general al comunei Soparlita devine membru supleant;
Art.2.Celelalte prevederi ale dispozitiei comune emisa de Primarul comunei
Parscoveni sub nr.91/15.02.2018 si Primarul comunei Soparlita sub nr.60/15.02.2018
raman in vigoare si nemodificate.

Art. 3.Activitatea si atributiile comisiei de disciplina si ale presedintelui acesteia
sunt cele prevazute in dispozitiile H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art.1,
primarilor celor doua comune şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt.
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Nr.1021/04.05.2020
REFERAT
privind desemnarea unui membru supleant in cadrul comisiei comune de
disciplina la nivelul comunelor Parscoveni si Soparlita
In conformitate cu prevederile art.3 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,la nivelul
fiecarei autoritati si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducatorului
autoritatii sau institutiei publice,o comisie de disciplina, care are competenta de a analiza
faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de
solutionare,prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii,dupa
caz.
Prin exceptie de la prevederile art.3,la art.5 se arata ca se poate constitui comisia de
disciplina pentru mai multe autoritati sau institutii publice, in cazul in care in cadrul uneia
dintre acestea isi desfasoara activitatea mai putin de 10 functionari publici, iar constituirea se
face cu respectarea principiului vecinatatii teritoriale, pentru autoritatile administratiei publice
locale.In acest caz,comisia de disciplina se constituie prin act administrativ comun al
conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, cu aplicarea corespunzatoare a
prevederilor art. 4.
Codul administrativ prevede, de asemenea, la art.494 alin.(1)- (3) obligativitatea constituirii
comisiilor de disciplina la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
La nivelul comunelor Parscoveni si Soparlita a fost constituita comisia de disciplina printrun act administrativ comun al primarilor, din care facea parte si secretarul comunei Soparlita,
Ionescu Mihaela-Alina, care s-a transferat din luna iunie 2019, pe postul de secretar general
fiind numita,in urma unui concurs, doamna Dica Liliana.
Art. 4 .alin(1) din H.G. nr.1344/2007 ii da dreptul conducatorului autoritatii publice sa
desemneze doi membri in comisia de disciplina. Art.15 alin(2) prevede ca in caz de incetare
a mandatului unui membru al comisiei de disciplina, se numeste ca membru titular membrul
supleant corespunzator si se demareaza procedura pentru desemnarea unui alt membru
supleant. In acest caz,desemnez ca membru supleant in comisia de disciplina pe doamna Dica
Liliana,secretarul general al comunei Soparlita.
Avand in vedere acest lucru, este necesara actualizarea componentei comisiei comune la
nivelul celor doua primarii, cu respectarea prevederilor legale si emiterea unei dispozitii
comune.
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