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Nr. 4703/09.07.2019 
 
 

R E F E R A T 
      -privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii administrativ teritoriale 

Marghita 
 
  

   În conformitate cu prevederile art.3 din HG nr.1344/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii 
publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, o 
comisie de disciplină, comisia are competenţa de a analiza faptele funcţionarilor publici sesizate 
ca abateri disciplinare şi de a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancţiunii 
disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz. 

Potrivit prevederilor art.4, comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, 
funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri 
sunt desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru este 
desemnat, după caz, de organizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori de majoritatea 
funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice pentru care este organizată comisia de 
disciplină. 

Având în vedere faptul că mandatul comisiei de disciplină numită în cadrul Primăriei 
municipiului Marghita a expirat, se impune prelungirea mandatului comisiei de disciplină sau 
numirea unei noi comisii de disciplină; 

Ţinând cont de Desemnarea primarului Municipiului Marghita înregistrată cu 
nr.4669/2019, Procesul verbal nr.4699/2019, încheiat cu ocazia desemnării de către 
funcţionarii publici din cadrul instituţiei a membrilor titulari şi a membrilor supleanţi în 
comisia de disciplină și procesul verbal al Comisiei de disciplină înregistrat sub nr. 4700/2019, 
încheiat cu ocazia alegerii preşedintelui Comisiei de disciplină de către membrii titulari ai 
acestuia, în conformitate prevederile H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu privire la constituirea şi componenţa comisiilor de 
disciplină şi ţinând cont de faptul că nu s-au înregistrat contestaţii cu privire la procedura de 
desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia de disciplină; 

În temeiul dispoziţiilor art.196 art.1 lit. b) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, propun Primarului municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan-Ladislau emiterea 
dispoziţiei privind constituirea comisiei de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul 
Primăriei municipiului Marghita. 

 
          Compartiment gestiune resurse umane 

       Banyai Mark 
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Dispoziţia nr.328 
Din 10.07.2019 

      -privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii administrativ teritoriale 
Marghita 

 
 
       Având în vedere referatul compartimentului gestiune resurse-umane  înregistrat cu 
nr.4703/09.07.2019, cu privire la constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorităţii 
administrativ teritoriale Marghita;  
Ţinând cont de: 
-  prevederile CAPITOLUL VIII, art. 494 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ; 
- prevederile art.1, art.2, art.3 şi art.4 din HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor de disciplină – „Norme generale privind constituirea şi componenţa 
comisiilor de disciplină”;  
- Desemnarea primarului Municipiului Marghita înregistrată cu nr.4669/2019,  Procesul verbal 
nr.4699/2019, încheiat cu ocazia desemnării de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei a 
membrilor titulari şi a membrilor supleanţi în comisia de disciplină și procesul verbal al 
Comisiei de disciplină înregistrat sub nr. 4700/2019, încheiat cu ocazia alegerii preşedintelui 
Comisiei de disciplină de către membrii titulari ai acestuia, 
      În temeiul prevederilor 196 art.1 lit. b) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
                      Primarul Municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan-Ladislau 
 
 
                          D I S P U N E: 
 
 
Art.1. Se constituie comisia de disciplină la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita în 
următoarea componenţă: 
(1) Membrii titulari ai comisiei de disciplină: 
Ciarnău Mihaela Florica, șef serviciu, Serviciul Impozite și taxe locale, încasări și urmărire, 
desemnată de Sindicatul „Concordia” Municipiul Marghita – președinte, 
Petrucz Maria-Beata, inspector superior, Serviciul Impozite și taxe locale, încasări și urmărire, 
desemnată de primarul municipiului Marghita, 
Horvath Vasile, inspector superior, compartiment autoritate tutelară, desemnat de primarul 
municipiului Marghita, 
 (2) Membrii supleanţi ai comisiei de disciplină: 
Albu Monica-Luminița, inspector, Serviciul administrație publică locală, desemnată de primarul 
municipiului Marghita, 
Lazar Imre, consilier, Serviciul administrație publică locală, desemnat de primarul municipiului 
Marghita, 
Maro Mihai, inspector, Serviciul Impozite și taxe locale, încasări și urmărire, desemnat de 
Sindicatul „Concordia” Municipiul Marghita. 
Art.2. (1) Se desemnează în funcţia de  secretar titular, Banyai Mark, inspector superior, 
compartiment gestiune resurse umane. 
(2) Se desemnează în funcţia de secretar supleant, Koszta Tunde, inspector superior, Serviciul 
Buget-contabilitate, salarizare.     



Art.3.  Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. 
Art.4. Preşedintele comisiei de disciplină se alege prin votul membrilor titulari ai acesteia. 
Art.5. Componenţele, activitatea, atribuţiile comisiei de disciplină şi ale preşedintelui comisiei 
sunt cele prevăzute la art.9, art.10, art.19-25 din HG nr.1344/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 
Art.6. Locul de desfăşurare a activităţii comisiei de disciplină este sediul Primăriei 
municipiului Marghita din C.Republicii nr.1, în sala de conferinţe. 
Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea prevederile 
Dispoziției nr. 256/2016 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul autorității 
administrative teritoriale Marghita. 
Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică cu persoanele nominalizate în dispoziţie, Instituţia 
Prefectului judeţului Bihor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se va afişa pe site-ul 
instituţiei. 

 
 
 

                      Primar 
             Pocsaly Zoltan-Ladislau 
 


