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O R D I N U L NR. 193
Prefectul jude ului Alba, Dănuț - Emil Hălălai;
Având în vedere Procesul verbal înregistrat la Institu ia Prefectului – jude ul
Alba cu nr. 8338/18 Mai 2017, încheiat în data de 18.05.2017 de către Comisia de validare
special constituită în vederea desemnării membrului şi membrului supleant în cadrul Comisiei

de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a sesizării privitoare la
faptele secretarilor unită ilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare prin care

au fost desemna i: doamna Vlad Cristina Elena – secretar al municipiului Sebeş în func ia de
membru şi doamna Muntean Claudia Lavinia – secretar al comunei Vințu de Jos – în func ia
de membru supleant.
inând cont de prevederile art. 4, art. 6, art. 10, art. 11 şi art. 12 din H.G. nr.
1344/2007 privind normele de organizare şi func ionare a comisiilor de disciplină, ale Legii nr.
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art. 75 din Legea nr. 188/1999, republicată privind statutul func ionarului public , cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 116 şi urm. din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul şi institu ia prefectului, republicată în anul 2008 emit prezentul
ORDIN

Art. 1 Se constituie Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de
solu ionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unită ilor administrativ teritoriale
sesizate ca abateri disciplinare în următoarea componen ă:
- Subprefect al jude ului Alba
Preşedinte: Popescu Monica
Membri:
Bumbu Vasile
- Secretar al jude ului Alba
Vlad Cristina Elena
- Secretarul municipiului Sebeş,
reprezentant al secretarilor
Secretar: Şoit Ramona Maria
- consilier juridic – Institu ia Prefectului
Membri suplean i: Jeler Marcel
- Secretarul municipiului Alba Iulia
Mera Nicolae Gheorghe - consilier juridic - Institu ia Prefectului
Muntean Claudia Lavinia - Secretarul comunei Vințu de Jos,
reprezentant al secretarilor
- consilier juridic - Institu ia Prefectului
Secretar supleant: Popa Marius Ioan
Art. 2 Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a
sesizării privitoare la faptele secretarilor unită ilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri
disciplinare va func iona în baza prevederilor H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi
func ionare a comisiilor de disciplină, precum şi a celorlalte acte normative invocate mai sus.
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Art. 3 La prima şedin ă a comisiei de disciplină pentru analizarea oricărei sesizări
adresate acesteia, membrii şi secretarul comisiei de disciplină au obliga ia de a depune o
declara ie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 14

alin. 1 din H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi func ionare a comisiilor de
disciplină, referitoare la conflictul de interese.

Art. 4 Comisia de disciplină îşi va desfăşura activitatea în Palatul administrativ din
municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, jude ul Alba, etajul 1, camera 103.
Art. 5 Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribu ii principale: stabileşte
locul, data şi ora şedin elor comisiei de disciplină; conduce şedin ele comisiei de disciplină;
coordonează activitatea comisiei de disciplină şi a secretarului acesteia; reprezintă comisia de
disciplină în fa a oricăror persoane fizice sau juridice.
Art. 6 Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribu ii principale: primeşte şi
înregistrează documentele adresate comisiei de disciplină în registrul de eviden ă al comisiei
de disciplină; convoacă membrii comisiei de disciplină, precum şi orice altă persoană, la
solicitarea preşedintelui acesteia; redactează şi semnează toate documentele emise de
comisia de disciplină, alături de membrii acesteia, şi ine eviden a acestor documente;
primeşte şi transmite coresponden a comisiei de disciplină; efectuează alte lucrări necesare
desfăşurării activită ii comisiei de disciplină, din dispozi ia preşedintelui acesteia.
Art. 7 Serviciul verificarea actelor administrative, contencios administrativ i urmărirea
aplicării unitare a actelor normative, cu caracter reparatoriu alegeri va comunica prezentul
ordin func ionarilor publici nominaliza i, Serviciului financiar contabilitate, resurse umane,
rela ii publice, Ministerului Afacerilor Interne, Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici,
Consiliului jude ean Alba, Primarului municipiului Sebeş, Primarului municipiului Alba Iulia,
Primarului comunei Vințu de Jos, secretarilor unită ilor administrativ-teritoriale. De asemenea
prezentul ordin va fi publicat pe site-ul Institu iei Prefectului – jude ul Alba şi publicat în
Monitorul Oficial al jude ului Alba.
Alba Iulia, 18 mai 2017

P R E F E C T,
Dănuț - Emil Hălălai

Numele și prenumele
Avizat: Ovidiu Cazacu

Funcția publică

Întocmit: oit Ramona Maria

Consilier juridic

Data

ef serviciu
18.05.2017
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Semnătura

