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PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 2583/30.08.2021 
privind constatarea încetării mandatelor membrilor titulari, supleanți, secretarului titular și secretarului 

supleant ai comisiei de disciplină desemnați potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 

2043/09.07.2021 

 

 Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) și lit. g), alin. (2) și alin. (7)-(8), art. 14 alin. (1) lit. 

g) și art. 15 alin. (3) din Anexa nr. 7 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând în considerare nota Primarului Sectorului 1 nr. A/270/19.08.2021 privind încetarea mandatelor 

membrilor titulari, supleanți, secretarului titular și secretarului supleant ai comisiei de disciplină desemnați 

prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2043/09.07.2021 precum și nominalizarea membrilor titulari, 

membrilor supleanți, secretarului titular și a secretarului supleant ai Comisiei de Disciplină care se va constitui 

prin act administrativ la nivelul aparatului de specialitate;  

 În temeiul prevederilor art. 155 alin. (5) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 199 alin. (1) – 

(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1.- Se constată încetarea mandatelor membrilor titulari, supleanți, secretarului titular și 

secretarului supleant ai comisiei de disciplină desemnați potrivit prevederilor Dispoziției Primarului 

Sectorului 1 nr. 2043/09.07.2021 ca urmare a imposibilității desfășurării activității comisiei de disciplină 

notificată prin raportul comisiei de disciplină nr. 37/06.08.2021. 

 Art.2.-(1) Împotriva prezentei dispoziţii se poate face plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la 

data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.    

 (2) Instanţa competentă pentru soluţionarea contestaţiei formulată în conformitate cu prevederile art. 

11 din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

este Tribunalul secţia administrativ-fiscală de la domiciliul reclamantului sau pârâtului.  

 Art.3.- (1) Serviciul Resurse Umane și Organizare și funcționarii publici desemnați potrivit Dispoziției 

Primarului Sectorului 1 nr. 2043/09.07.2021 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

           (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei dispoziții 

Serviciului Resurse Umane și Organizare și Instituției Prefectului Municipiului București. 

           (3) Serviciul Resurse Umane și Organizare va posta prezenta dispoziție pe site-ul 

www.primariasector1.ro la secțiunea « Angajați », subsecțiunea « Convocări/ Informări » și o va comunica la 

adresele de e-mail interne ale funcționarilor publici desemnați potrivit Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 

2043/09.07.2021.   
 

PRIMAR, 
 

Clotilde Marie Brigitte ARMAND 


