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DISPOZIȚIA nr. 93 
privind constituirea comisiei de disciplină 
din cadrul  Primăriei Comunei Braniștea 

 
Primarul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 

- prevederile art. 494 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 
- Anexa nr. 7 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ – Norme privind modul de 

constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, 
atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară ; 

- prevederile Legii nr. 153/2021 privind aprobarea OUG nr. 63/2019 pentru completarea art. 61, 
alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ ; 

- procesul verbal nr. 2353/07.07.2021 privind alegerea, prin vot secret, a membrului și 
supleantului în comisia de disciplină din partea funcționarilor publici din Primăria Comunei 
Braniștea; 

 În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările ulterioare. 
 

DISPUNE 
 

Art. 1 Se constituie comisia de disciplină din cadrul Primăriei Comunei Braniștea, al cărei mandat 
începe cu data de 07.07.2021, în următoarea componență: 
 

Membrii titulari: 
- reprezentanți desemnați de către primar:  

DOBRE NICOLAE – inspector Compartimentul de Asistență Socială – președinte ; 
NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN – inspector, Compartiment Financiar Contabil;  

- reprezentant desemnat de către funcționarii publici, prin vot secret: 
VĂDUVA CONSTANTIN – inspector Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. 

 

Membrii supleanți:  
- reprezentant desemnat de către primar:  
- ROȘCA ION – Inspector Compartimentul Financiar-Contabil – președinte ; 

BURTICĂ IONUȚ-ADRIAN – Inspector Compartimentul Registrul Agricol; 
- reprezentant desemnat de către funcționarii publici, prin vot secret: 

ROȘCA CONSTANTIN – Referent Compartimentul Registrul Agricol. 
 

Secretar al Comisiei de disciplină: 
- ROȘCA MARIA – Inspector Compartimentul Financiar-Contabil. 
Secretar supleant al Comisiei de disciplină: 
- FIRUȚ FLORINA-ELENA – Inspector Compartimentul Financiar-Contabil. 

 



 

Art. 2 Membrii titulari și membri supleanți ai comisiei de disciplină sunt numiți pe o perioadă de 
3 ani. 
 

Art. 3 Nerespectarea procedurii de constituire a Comisiei de disciplină poate fi atacată, conform 
Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Mehedinți – Secția mixtă de 
contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, de orice persoană interesată. 
 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții  se 
încredințează membrii comisiei numite la art. 1, care îndeplinesc atribuțiile cuprinse în art. 494 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și 
prevederile din Anexa nr. 7, OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ – Norme privind modul de 
constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul 
de sesizare și procedura disciplinară. 

 

Art. 5 Începând cu data prezentei încetează să mai producă efecte prevederile Dispoziției 
Primarului Comunei Braniștea nr. 34/24.02.2020 . 
 

Art. 6 Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate la art. 1, precum și Instituției 
Prefectului – Județul Mehedinți, în vederea exercitării controlului de legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul Primăriei Comunei Braniștea și pe pagina de internet  www.clbranistea.ro. 
 
 Emisă astăzi 07.07.2021, în Comuna Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 
                                         Contrasemnează 
                  Primar,                               Secretarul General al Comunei Braniștea 
                             I. Marin                                 Blăgniceanu Ionuț 


