
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul  

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 1537 din 29 ianuarie 2016 cu privire la 

constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 18/27 ianuarie 2016 privind 

desemnarea unor membri în Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Sindicatului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba “AS” Alba 

nr. 3 din 19 ianuarie 2016, privind desemnarea reprezentantului sindicatului în Comisia de 

disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 3 și art. 4 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplina, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Se constituie Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în următoarea componenţă:  

 Membru titular 1:  

 doamna Potopea Dana   - consilier juridic, Serviciul juridic - contencios; 

 Membru supleant 1:  

 doamna Rusu Romana Maria  - consilier juridic, Biroul Audit; 

 Membru titular 2:  

 domnul Suciu Horațiu Zaharia  - şef birou, Biroul Resurse Umane; 

 Membru supleant 2:  

 doamna Perța Floare    - şef serviciu, Serviciul de administrare a 

drumurilor judeţene 

 Membru titular 3: 

 doamna Gligor Mihaela Simona  - consilier, Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism; 

 Membru supleant 3:  

domnul Neag Radu Octavian   - consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

informatică. 

 Art. 2. Secretariatul  Comisiei de disciplină este asigurat de către: 

 Secretar titular: 

 doamna Becheş Maria Daniela  - consilier, Biroul Resurse Umane; 

 Secretar supleant: 

 doamna Mihălţan Nicoleta Iuliana -  consilier, Biroul Resurse Umane. 



 Art. 3. Preşedintele comisiei de disciplină va fi ales 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. 

 Art. 4. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul 

acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile 

prevăzute la art. 31 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1%, care se aplică la salariul de 

bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, 

respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea 

administrativă. Sporul lunar se acordă pe baza certificării de către preşedintele comisiei a 

desfăşurării activităţii comisiei pe luna respectivă. 

 Art. 5. Membrii titulari, membrii supleanți, secretarul titular și secretarul supleant 

nominalizaţi la art. 1 și art. 2, sunt desemnaţi pe  o perioada de 3 ani începând cu data emiterii 

prezentei dispoziții, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.  

 Art. 6. Mandatul de membru și secretar al comisiei de disciplină se suspendă și încetează 

în situaţiile prevăzute la art. 13 și respectiv art. 15 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 

 

  Prezenta dispoziţie: 

 - se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro ; 

 - se comunică: Prefectului judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului 

resurse umane, funcționarilor publici nominalizați, Sindicatului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba “AS” Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- se ataşează în dosarul profesional al funcţionarilor publici nominalizați, în conformitate 

cu prevederile art. 5 alin. 5 lit. p din H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 

funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare; 

- se aduce la cunoștința funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului 

județean Alba. 

 

 

     PREŞEDINTE 

       Ion Dumitrel  
                 Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                              Vasile Bumbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 29 

Alba Iulia, 9 februarie 2016 

http://www.cjalba.ro/

