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     PROCES VERBAL 

     încheiat azi 29.06.2021  

 

Având în vedere adresa nr.11996/17.06.2021 privind convocarea pentru data de 

29.06.2021 ora 12,30 în vederea desemnării membrului titular si membrului supleant 

pentru constituirea Comisiei de disciplină, prin votul majorităţii functionarilor publici 

din cadrul Orasului Hârlău. 

 

 

 Astăzi 29.06.2021 ora 12,30 , in cadrul Orasului Hârlău s-a procedat la 

organizarea si şi desfăşurarea alegerilor în vederea desemnării membrului titular si 

memebrului supleant pentru constituirea comisiei de disciplină, in conformitate cu 

prevederile  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale Legii nr.153/2021 . 

 Prin Legea nr. 153/2021 s-a aprobat anexa nr. 7 la OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, respectiv Norme privind modul de constituire, organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de 

sesizare şi procedura disciplinară. 

 Comisia de disciplină este formată din trei membrii titulari, trei membrii 

supleanți, secretar titular și secretar supleant. 

  Conform prevederilor din anexa nr. 7 la OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 2 membrii titular, 2 membri supleanți, secretarul titular și secretarul 

supleant sunt numiți de primar iar al treilea  membru titular şi  membru supleant,  

este desemnat de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii( întrucât nu 

suntem organizati în sindicat sau afiliati la o organizatie sindicală reprezentativă). 

 Alegerea reprezentanţilor functionarilor publici se face prin vot secret. 

 Membrii titulari şi membrii supleanţi se numesc pe o periodaă de 3 ani, cu 

posibilitatea reînoirii mandatului. 

 Propunerile au fost următoarele  

         Nume prenume membru titular : 

 

1._____________funcţionar1____________; 

 

2._____________funcţionar 2___________; 

 

3._____________funcţionar 3____________; 

 



 

Nume prenume membru supleant: 

1.__________functionar 1_____________; 

 

2.__________functionar 2_____________; 

 

3._________________________________; 

 

 La procedură au luat parte si si au exprimat optiunile prin vot secret un numar 

de 31 functionari publici( conform anexei) din cadrul Orasului Hârlău. 

Din cele 31 voturi exprimate, un numar de 31 valabile şi un nr.de 0 voturi nule.  

 Persoanele propuse au primit, ca urmare a exercitării votului secret, un numar 

de voturi după cum urmeaza: 

Nume prenume membru titular                                              numar voturi primite  

1._____________funcţionar 1________                ________10______ 

 

2._____________functionar 2________                                   ________3_______ 

 

3._____________funcţionar 3_________                           ___________18____ 

 Ca urmare a numărării voturilor, a fost desemnat următorul functionar public 

ca membru titular al comisiei de disciplină: 

 

1.Deleanu Ionela  

 

Nume prenume membru supleant    număr voturi primite 

1.________funcţionar1 ___________                               ________6________        

 

2.________funcţionar 2                                                   __________25_______ 

 

3._________________________________                   _________________ 

 

 Ca urmare a numărării voturilor, a fost desemnat următorul functionar public 

ca membru supleant  al comisiei de disciplină: 

 

1.Agafitei Augustin  

 

 Membrii Comisiei de disciplină nou-alese işi vor exercita mandatul pe o 

perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînoirii mandatului. 

 Prezentul proces verbal se aduce la cunoştinţă functionarilor publici prin 

afisare la sediul institutiei si prin publicare pe pagina de internet primaria- hirlau.ro 

 
         


