ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SALACEA
EMITENT PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 9
din 29.01.2021
Privind constituirea Comisiei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară
prealabilă, în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual
din cadrul unității administrativ teritoriale Primăria comunei Sălacea
Primarul comunei Sălacea, județul Bihor,
Analizând referatul înregistrat sub nr. 449 din 29.01.2021, privind propunerea de constituire a
Comisiei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, în cazul săvârșirii abaterilor
disciplinare de către personalul contractual din cadrul unității administrativ teritoriale Primăria comunei
Sălacea;
Având în vedere prevederile art. 247 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările
și completările ulterioare, potrivit căruia angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a
aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o
abatere disciplinară, respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune
săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern,
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici”;
Luând în considerare prevederile art. 248, art. 250 și art. 251 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia sancţiunile disciplinare sunt stabilite în
raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, în urma efectuării unei cercetări disciplinare
prealabile, de către persoanele împuternicite de către angajator să efectueze cercetarea, cu excepția
sancțiunii ” avertisment scris”;
În baza CAP. III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum
şi răspunderea acestuia art. 549 și art. 553 coroborate cu prevederile art. 490 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, personalul
contractual încadrat în autorităţile publice în baza unui contract individual de muncă exercită drepturile şi
îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul raporturilor de muncă şi de contractele
colective de muncă direct aplicabile. Încălcarea de către personalul contractual cu vinovăţie a îndatoririlor de
serviciu atrage răspunderea administrativă;
Ținând cont de prevederile art. 141 – art. 147 din Regulamentul Intern al unității administrativ
teritoriale Primăria comunei Sălacea, coroborate cu prevederile art. 61 din Regulamentul de Organizare și
Funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Sălacea;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art.1. Se constituie comisia împuternicită să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, în
cazul săvârșirii abaterilor disciplinare de către personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Sălacea,
cu următoarea componenţă:
Președinte titular: VIDA Attila – Viceprimarul comunei Sălacea;
Membri titulari: TATAI Menyhert Tibor – secretar general al Comunei Sălacea;
NAGY Szabolcs – Lajos – consilier, Primăria comunei Sălacea;
Președinte supleant: VAS Katalina – consilier, Primăria comunei Sălacea;
Membri supleanți: SZEGECS Mignon - Imola – consilier achiziții publice;
BARABAS Barna – consilier, Primăria comunei Sălacea;
Art.2. Se numeşte secretar titular al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, doamna RACZ
Andrea – consilier, Primăria comunei Sălacea şi secretar supleant doamna SZANTO Judith – consilier,
Primăria comunei Sălacea.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează secretarul general al comunei
Sălacea.
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie.
Art.5. Prezenta dispozitie se comunică persoanelor prevăzute la art. 1, dosar personal, Primarului
comunei Sălacea şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor.
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