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D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea şi componenţa Comisiei de disciplină din cadrul  

Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud. Prahova 

    

             Având în vedere :  

-Adresa nr.16732/01.07.2021 a Primarului comunei Bărcăneşti prin care şi-a desemnat reprezentanţii în 

comisia de disciplină  , secretarul comisiei şi secretarul supleant; 

- Proces –verbal nr.16977/07.07.2020 prin care funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei 

Bărcăneşti şi-au desemnat reprezentanţii în cadrul comisiei de disciplină ,  

-Referatul nr.17025/08.07.2021 al Compartimentului Resurse umane privind constituirea Comisiei de 

 disciplină din cadrul Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud. Prahova, 

            În conformitate cu :  

-Art.494 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Art.1 alin.(1), alin.(2) ,alin.(3),alin.(5),alin.(7)  şi alin.(8) ,art.9,art.10, art.13 alin.(1), art.15 şi art.18 din 

Anexa nr.7 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

             În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judetul Prahova, emite prezenta D I S P O Z I Ţ I E . 

              

              Art.1.-Se constituie Comisia de disciplină la nivelul  Primăriei comunei Bărcăneşti,judeţul 

Prahova, pentru perioada 08.07.2021- 07.07.2024. 

   Art.2.- (1) Membrii titulari ai comisiei de disciplină  sunt :  

1. Dumitru Carmen- Mihaela ,inspector-Serviciul public de asistenţă socială,desemnata de Primar; 

2.Truşcă Alina , inspector-Comp.Relaţii cu publ.,arhivă,registratură,MOL, desemnată Primar; 

3.Popescu Radu , poliţist local-Serviciul Poliţie locală,desemnat de funcţionarii publici; 

(2) Membrii supleanţi ai comisiei de disciplină sunt : 

1.Savu Nicoleta, secretar general al comunei,desemnată  de primar, pentru membrul titular Dumitru 

Carmen-Mihaela ; 

2.Radu Simona, inspector-Comp.Fond funciar, cadastru şi agricultură, desemnată de primar, pentru 

membrul titular Truşcă Alina; 

3.Ene Simona- Mihaela , inspector-Comp.Fond funciar, cadastru şi agricultură desemnată de functionarii 

publici, pentru membrul titular Popescu Radu . 

   Art.3. -Se numeşte d-l Ghinea Gheorghe ,poliţist local-Serviciul Poliţie locală , ca secretar titular 

al comisiei de disciplină, iar ca secretar supleant se numeşte d-na Gheorghe Cristina-Ioana, inspector-

Comp.Fond funciar, cadastru şi agricultură.  

   Art.4.- Se desemnează preşedinte titular  al Comisiei de disciplină d-na Dumitru Carmen- 

Mihaela, inspector-Serviciul public de asistenţă socială , iar ca preşedinte supleant d-na Savu Nicoleta, 

secretar general al comunei. 
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             Art.5.- Persoanele desemnate la art.2, art.3 şi art.4 au competenţele, atribuţiile şi îşi desfăşoară 

activitatea conform art.18-23 din Anexa nr.7 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare . 

  Art.6.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate 

prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

 

p.P R I M A R, 

    Viorel-Marius Vuţă, viceprimar 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                                                       Secretar general al comunei, 

                                                                                              Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărcăneşti , 08.07.2021 

Nr. 138 

m.o./m.o./6 expl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


