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R O M A N I A 
JUDETUL  NEAMT 

COMUNA  BODEŞTI, 
P R I M A R 

R O M A N I A 
JUDETUL  NEAMT 

COMUNA  DOBRENI, 
P R I M A R , 

                 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

 
Nr. 5 din 08.01.2020 

 
Nr. 2 din 08.01.2020 

 

 
privind constituirea comisiei de disciplină în cadrul Primăriei comunei 

Bodeşti  şi a Primăriei comunei Dobreni 
 

Primarii comunelor:  Dobreni şi Bodeşti,  judetul Neamţ, 
În conformitate cu prevederile art.494 din OUG nr. 57/20197 privind Codul 

Adsministrativ; 
Având în vedere: 
-  Dispoziția comună cu nr. 189 din 27.09.2018 și nr. 130 din 27.09.2018  

privind constituirea comisiei de disciplină în cadrul Primăriei comunei Bodeşti  şi a 
Primăriei comunei Dobreni; 

- Vazand modificarile intervenite in statul de functii al aparatelor de 
specialitate ale primarilor comunelor Bodesti si Dobreni ; 

- Prevederile art.494 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 
În temeiul prevederilor art. 155 “Atributiile primarului“, alin. (1) lit. (d) si 

alin. 5), lit. (e) precum si art 196, “Tipurile de acte administrative” alin. (1), lit. b) 
din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ  

Emit următoarea  
 

DISPOZIŢIE: 
 

ART. 1. (1) Se constituie comisia de disciplină în cadrul a Primăriei comunei 
Dobreni şi a Primăriei comunei Bodesti în următoarea componenţă: 
Membrii titulari:  
 MANCAȘ MIHAI-OCTAVIAN – funcţionar desemnat de primarul comunei 
Dobreni; 
 PASCU MIOARA –  membru desemnat de majoritatea funcţionarilor publici 
din cadrul Primăriei comunei  Bodesti; 
 BARSAN CONSTANTIN LUCIAN – membru desemnat de majoritatea 
functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Dobreni. 

 (2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează 
câte un membru supleant, în următoarea componenţă: 
Membrii supleanti:  
 BÎRSAN MARIA – functionar desemnat de primarul comunei Bodesti;  
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    BOGDAN MARIA – membru desemnat de majoritatea funcţionarilor publici din 
cadrul Primăriei comunei Dobreni ;   
 PAISA GEORGIANA – membru desemnat de majoritatea funcţionarilor publici 
din cadrul Primăriei comunei Bodesti ; 

ART. 2. (1) Se numeşte secretar titular al comisiei de disciplină doamna  
IFTODE ELENA, funcţionar public din cadrul Primăriei comunei Bodesti şi secretar 
supleant doamna IONESCU CRISTINA funcţionar public din cadrul Primăriei 
comunei Dobreni, persoane desemnate de către conducătorii instituţiilor, conform 
art. 4 alin. (5) din HG nr. 1344/2007. 

(2) Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt 
membri ai comisiei de disciplină. 

ART. 3. Comisia de disciplină se întruneste în vederea alegerii preşedintelui, 
prin vot secret,  în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data constituirii. 

ART. 4. Membrii titulari, membrii supleanţi,  secretarul titular şi  secretarul 
supleant ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii mandatului. 

ART.5. Orice persoană care constată desemnarea unui membru al comisiei 
de disciplină sau al secretarului acesteia fără respectarea procedurii prevăzute în 
HG nr. 1344/2007 se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
competente, în condiţiile prevăzute de lege. 

ART.6. Comisia de disciplină în componenţa stabilită la art. 1 îşi va 
desfăşura activitatea la sediul Primăriei comunei Bodesti  sau Primăriei comunei 
Dobreni, după caz.  

 
PRIMAR, 

COMUNA  BODEŞTI, 
Marinel BARNA  

PRIMAR, 
COMUNA DOBRENI 

Vasilica CREŢU  
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
COMUNA BODEȘTI 

Ionel BOSTAN  
 

SECRETAR GENERAL, 
COMUNA DOBRENI 

Sanda Daniela PETRESCU  

 


