
Pagina 1 din 2, Ordin privind comisia de disciplină a secretarilor generali din județul Alba, BG/BG, ex. 3, II.C.4,5 

   
 

O R D I N U L   

privind modificarea Ordinului nr. 257/23.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, cu 
privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de 

soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor generali a  
unităților administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare  

 
 

 Prefectul judeţului Alba, 
Văzând: 

 Referatul nr. 7337/G/SJ/II.C.4,5/31.05.2022 privind modificarea Ordinului nr. 
257/23.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la constituirea Comisiei de 
disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele 
secretarilor generali a unităților administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare  
 Ordinului Prefectului jud. Alba nr. 257/23.08.2021 privind constituirea Comisiei de 
disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea modului de 
soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor 
generali ai comunelor, oraşelor și municipiilor din județul Alba; 

Ordinul Prefectului jud. Alba nr. 1/07.01.2022 privind modificarea Ordinului Nr. 
257/23.08.2021 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca 
abateri disciplinare şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate 
ca abateri disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, oraşelor și municipiilor din județul 
Alba; 

 Ordinul Prefectului jud. Alba nr. 173/31.05.2022 prin care au fost delegate atribuțiile 
stabilite în sarcina secretarului general al Instituției Prefectului – Județul Alba, în ceea ce 
privește comisia de disciplină pentru secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor 
constituită la nivelul județului Alba, domnului Cazacu Ovidiu – Șef serviciu la Serviciul Juridic din 
cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba.  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) - (8), art. 5, art. 9, art. 10 și art. 13 din 
Normele privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, 
precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară, prevăzute în 
Anexa 7 la Codul administrativ, astfel cum a fost modificat și completat prin Legea nr. 153/2021 
și prevederile art. 494 alin. 5 și 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
Având în vedere prevederile art. 2 alin. 7 din Normele privind modul de constituire, 

organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de 
sesizare şi procedura disciplinară, prevăzute în Anexa 7 la Codul administrativ, astfel cum a fost 
modificat și completat prin Legea nr. 153/2021, potrivit căruia: „... Este desemnat preşedinte al 
comisiei de disciplină membrul care are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau 
administrativă ori, în cazul în care acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime în 
funcţia publică.” 
     Față de împrejurarea că domnul Bumbu Vasile are cea mai mare vechime în specialitate 
juridică, se impune ca domnul Bumbu Vasile  să dețină această funcție; 

  În temeiul art. 275 alin. (1) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
emit prezentul 
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O R D I N: 
 

 Art. I Ordinul nr. 257 emis de Prefectul județului Alba la data de 23.08.2021, prin care 

s-a constituit Comisia de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi 
propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri 
disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, oraşelor și municipiilor din județul Alba, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 "Art. 1. Se modifică şi se actualizează componența Comisiei de disciplină pentru 
analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea modului de soluţionare a 
sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor generali ai 
comunelor, oraşelor și municipiilor din județul Alba, astfel: 

1. Preşedinte: Bumbu Vasile – Secretar general al județului Alba 
2. Membru titular: Ovidiu Cazacu – Șef serviciu juridic; 
3. Membru titular: Vlad Cristina Elena – Secretarul general al municipiului Sebeş, 

desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale din 
județul Alba.” 

Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 2. Se desemnează membrii supleanți pentru membrii titulari ai comisiei constituite 
potrivit art. 1, următorii funcționari publici: 

1. Pentru președintele comisiei Bumbu Vasile – este desemnat membru supleant: 
domnul Jeler Marcel Valerian – Secretarul general al municipiului Alba Iulia; 

2. Pentru membru titular Cazacu Ovidiu – este desemnat membru supleant: doamna 
Șoit Ramona Maria – Consilier juridic superior - Instituţia Prefectului - Județul Alba; 

3. Pentru membru titular Vlad Cristina Elena – este desemnat membru supleant: 

doamna Băluțiu Otilia - Secretarul general al orașului Cugir, desemnat de majoritatea 
secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale din județul Alba.” 

Art. II Celelalte prevederi ale Ordinului Nr. 257/23.08.2021 privind constituirea Comisiei 
de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea modului de 
soluţionare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor 
generali ai comunelor, oraşelor și municipiilor din județul Alba  rămân neschimbate. 

Art. III Serviciul juridic va comunica prezentul ordin persoanelor nominalizate și 
secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale ale județului Alba. De asemenea 
prezentul ordin va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba.  

 
                         Prefect 

Nicolae Albu 

 
Contrasemnează: 

  p. Secretar general 

                                                                                                                  Ovidiu Cazacu 
Șef serviciu juridic 
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Consilier juridic Indira Codruța Câmpean 31.05.2022  
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