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PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 2043/09.07.2021 
privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 

 

În conformitate cu prevederile art. 494 alin. (1)-(2) și alin. (8
1
) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 15 și art. 16 din Anexa 

nr. 7 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Văzând prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 Luând în considerare nota Primarului Sectorului 1 nr. A/235/09.07.2021 privind desemnarea 

președintelui titular, președintelui supleant, membrului titular, membrului supleant, secretarului titular și a 

secretarului supleant ai Comisiei de Disciplină ce se va constitui prin act administrativ la nivelul aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 Ținând seama de solicitarea Primarului Sectorului 1 nr. i/1130/08.07.2021 și de răspunsul Federației 

Sindicatelor din Administrația Publică și Asistență Socială Publisind în baza mandatului Sindicatului 

Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1 nr. 335/PUBLISIND/09.07.2021 privind desemnarea 

membrului titular și a membrului supleant ai Comisiei de Disciplină ce se va constitui prin act administrativ la 

nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

 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.- (1) Se constituie comisia de disciplină la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1, competentă să analizeze faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a 

propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, 

după caz, în următoarea componență: 

 a) Membru titular și președinte titular desemnat de către Primarul Sectorului 1: doamna Ionescu 

Lavinia. 

 b) Membru supleant și președinte supleant corespunzător membrului titular și președintelui titular 

prevăzut la lit. a) desemnat de către Primarul Sectorului 1: domnul Olteanu Nicolae Caius. 

 c) Membru titular desemnat de către Primarul Sectorului 1: doamna Dima Cristina. 

 d) Membru supleant corespunzător membrului titular prevăzut la lit. c) desemnat de către Primarul 

Sectorului 1: domnul Stoica Ionel. 

 e) Membru titular desemnat de către organizația sindicală reprezentativă: domnul Andreas Marius 

Matei. 

 f) Membru supleant corespunzător membrului titular prevăzut la lit. e) desemnat de către organizația 

sindicală reprezentativă: domnul Tuncă Marius.  
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 g) Secretar titular desemnat de către Primarul Sectorului 1: domnul Stănică Marius. 

 h) Secretar supleant corespunzător secretarului titular prevăzut la lit. g) desemnat de către Primarul 

Sectorului 1: doamna Mureșan Mirona Giorgiana. 

 (2) Mandatul membrilor titulari, membrilor supleanți, secretarului titular și secretarului supleant ai 

comisiei de disciplină desemnați potrivit alin. (1) este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în 

condițiile prevăzute de Anexa nr. 7 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art.2.- (1) Funcționarii publici desemnați în comisia de disciplină potrivit art. 1 alin. (1) îndeplinesc 

condițiile prevăzute la art. 9 din Anexa nr. 7 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute 

la art. 10 din aceeași anexă. 

 (2) Obligația respectării prevederilor art. 11 din Anexa nr. 7 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind conflictul de interese 

revine funcționarilor publici desemnați în comisia de disciplină potrivit art. 1 alin. (1). 

 Art.3.- Competența, organizarea, funcționarea, atribuțiile comisiei de disciplină și procedura 

administrativ-disciplinară sunt cele prevăzute în Anexa nr. 7 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 

307/31.01.2020 privind reînnoirea mandatului comisiei de disciplină constituită potrivit prevederilor 

Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 475/31.01.2017, cu modificările și completările ulterioare, își încetează 

aplicabilitatea.   

 Art.5.- Până cel târziu la data de 23.07.2021, inclusiv, se vor încheia protocoale de predare-primire 

între secretarul titular al comisiei de disciplină al cărui mandat a fost reînnoit prin Dispoziția Primarului 

Sectorului 1 nr. 307/31.01.2020 și secretarul titular desemnat potrivit art. 1 alin. (1) lit g) cu privire la 

sesizările înregistrate, anterior și ulterior datei de 07.12.2020, a căror procedură de cercetare administrativ-

disciplinară a fost finalizată sau, după caz, a rămas nefinalizată.   

 Art.6.-(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.7.- (1) Serviciul Resurse Umane și Organizare și funcționarii publici nominalizați la art. 1 alin. (1)  

și la art. 4 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 nominalizați la art. 1 alin. (1) și la art. 4.   
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Clotilde Marie Brigitte ARMAND 


