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CIF 4784300  
 D I S P O Z I Ţ I A  nr. 70 din 26.07.2021 

 

Privind constituirea comisiei de disciplină din cadrul  
unităţilor administrativ-teritoriale Comuna Sălacea și Comuna Curtuișeni  

 
 

Primarul comunei Sălacea, județul Bihor, 
Analizând referatul nr. 3107 din 26.07.2021, privind propunerea de constituire a comisiei 

de disciplină din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale Comuna Sălacea și Comuna 
Curtuișeni, potrivit prevederilor art. 494 și a Anexei nr. 7 - Norme privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de 
sesizare şi procedura disciplinară din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 494 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină, acestea fiind structuri deliberative, fără 
personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

Luând în considerare prevederile Anexei nr. 7 – Norme privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de 
sesizare şi procedura disciplinară, aprobate prin Legea nr. 153/2021 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia, 
comisia de disciplină are în componenţă trei membri titulari, având statut de funcţionari publici 
definitivi, numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de 
către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru este desemnat de către 
organizaţia sindicală reprezentativă; 

Văzând prevederile art. 3 alin. (1) și alin. (2) din Anexa nr. 7 a OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia în cazul în care în 
cadrul unei autorități publice sunt stabilite, în condiţiile legii, mai puţin de 30 de funcţii publice, 
comisia de disciplină poate fi constituită pentru mai multe autorităţi sau instituţii publice cu 
respectarea principiului vecinătăţii teritoriale, menționând faptul că aceasta va fi constituită 
pentru Comuna Sălacea și Comuna Curtuișeni; 

Coroborate cu prevederile art. 3 alin. (3) și alin. (4) din Anexa nr. 7 a OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 
comisia de disciplină se constituie prin acte administrative ale fiecăruia dintre conducătorii 
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 din anexă, 



iar în actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină se stabileşte şi locul de 
desfăşurare a activităţii acesteia; 

Ținând cont de adresa către organizaţia sindicală reprezentativă din cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale Comuna Curtuișeni precum și de răspunsul la adresă, prin care s-a 
comunicat propunerea membrilor în cadrul comisiei de disciplină; 

În baza art. 2 alin. (7) din Anexa nr. 7 - Norme privind modul de constituire, organizare şi 
funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi 
procedura disciplinară din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, conform căruia, pentru coordonarea activităţilor administrative necesare 
îndeplinirii atribuţiilor comisiei de disciplină, prin actul administrativ de constituire a comisiei 
se desemnează preşedintele comisiei de disciplină, precum şi supleantul corespunzător, din 
rândul membrilor titulari, respectiv supleanţi ai acesteia, fiind 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; 
 

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; 
 

D I S P U N E : 
 

 

Art.1. Se constituie comisia de disciplină din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale 
Comuna Sălacea și Comuna Curtuișeni, având un mandat de 3 ani de la data constituirii, cu 
posibilitatea reînnoirii mandatului, din funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe 
perioadă nedeterminată, potrivit prevederilor art. 494 și a Anexei nr. 7 - Norme privind modul de 
constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea componenţă: 

 

Președinte titular al comisiei de disciplină:  
- domnul TATAI Menyhert Tibor, secretar general al Comunei Sălacea; 
 

   Membri titulari ai comisiei de disciplină:  
            - domnul GABOR Gyula, inspector în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Curtuișeni; 

- doamna SZABO Mihaela, inspector în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Curtuișeni. 
 

Art.2. Se desemnează membrii supleanți ai comisiei de disciplină din cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale Comuna Sălacea și Comuna Curtuișeni, potrivit prevederilor art. 494 și a 
Anexei nr. 7 - Norme privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

Președinte supleant al comisiei de disciplină: 
      - doamna UVEGES Luminița - Ramona, secretar general al Comunei Curtuișeni; 

 

Membri supleanţi ai comisiei de disciplină:   
      - domnul NAGY Szabolcs - Lajos, consilier în cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Sălacea; 



  - doamna SZEGECS Mignon - Imola, consilier achiziții publice în cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Sălacea. 

 
Art.3. Se numește doamna RACZ Andrea, consilier în cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Sălacea, în calitate de secretar titular al comisiei de disciplină, iar doamna 
KISS Katalin - Tunde, inspector în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Curtuișeni, în calitate de secretar supleant. 
 

  Art.4. Locul de desfăşurare a activităţii comisiei de disciplină pentru autorităţile publice 
Comuna Sălacea și Comuna Curtuișeni, va fi la sediul Comunei Sălacea, localitatea Sălacea nr. 
47, județul Bihor. 
 

  Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează persoanele 
desemnate prin prezenta dispoziție. 
 

  Art.6. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a 
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie. 

 
  Art.7. Prezenta  dispoziţie se comunică persoanelor de la art.1, art. 2, art. 3, dosar 

dispoziții, Primarului comunei Sălacea, Primarului comunei Curtuișeni, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici București şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor. 

 
 

 
                                 HORVÁTH BÉLA 
 

                 PRIMARUL COMUNEI SĂLACEA 
 
 
 

         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                 Secretar general al Comunei Sălacea 

 
                                                                                                 TATAI Menyhert Tibor 

 
 
 


