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GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SiLAJ

o n o ll u r- Hr' /.-9.*
din .19.. octombrie 2018

privind reorganizarea Comisieide disciplini Pentru analizarea giPropunerea moduluide

solutionare a sesizitilor referitoare la faptele secretarilor unititilor administrativ-teritoriale

din judelul SAlaj sesizate ca abateri disciplinare

Avend in vedere:

- referatul Biroului financiar, contabilitate, resurse umane qi administrativ nr' 9206/09 10 2018;

- prevederile art. 4 alin. (3) si art. 0 alin. (2) lit. c) din H G nr. 1344/2007 privind normele de

organizare gi functionare a comisiilor de discipline, cu modificdrile $i completerile ulterioare;

- prevederile art. 79 din Legea nr.188/1999, republicati, privind Statutul funclionarilor publici, cu

modificdrile Si completArile ulterioare;

- propunerile secretarilor unitdtilor administrativleritoriale din judelul selaj, consemnate in Procesuf

ue,bal m.44127.09.2018, intocmit de secretarul Comisiei de disciplin;,

in temeiul aft. 26 atin. (1) din Legea nr.340/20(j4 privind prcfectul ti instituta prcfectului,

republicatd, cu modificdrile gi nnpleftrile ulterioarc,

ROMANIA

PREFECTUL JUDETULUI SALAJ, emtte urmebrul
ORDIN:

Art'1-cudatade12.10'20lssereorganizeaziComisiadediscip|inepentruana|izareagi- ] proprn.re. modului de solutionare a sesizdrilor referitoare la faptele secretarilor unitdtilor administrativ-

teritoriale din judetul Silaj sesizate ca abateri disciplinare, dupi cum urmeaza:

Preledinte:
Vegh Alexandru

Membrii titulari:
Vlaicu Cosmin-Radu - secretar al iudetului Silaj;

oroian Angela-Rodica - secretar al comunei sdrmegag - reprezentant desemnat de secretarii

uniHtilor administrativ-teritoriale din Judetul Selaj;

Membri supleanti:
Ardelean Claudia-Florica - secretar delegat al municipiului Zaleu;

Bujor Alexandru- consilier juridic - reprezentant al Instituliei Prefectului-judetul Stlaj;

Buiure Liviu - secretar al comunei Mirsid - reprezentant desemnat de secretarii uniteilor

administrativ{eritoriale din judelul S,laj.



Art.2. Secretar titular al Comisiei de disciplini se numegte d-na Oltean Cristina-Florentina, iar
secretar supleant d-na Nedigan Cristina-Gabriela - consilieri juridici in cadrul Instltuliei Prefectului-
judetul S5laj.

Art.3. lvlembrii titulari gi membrii supleanti, precum gi secretarul titular gi secretarul supleant, ai

comisiei de disciplind se numesc pe o perioadi de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Comisia
prevdzutd la art. 1 igi desfegoar; activitatea la sediul Institutiei Prefectului-judelul Silaj.

Art.4. La data intririi in vigoare a prezentului ordin ili inceteaza aplicabilitatea Ordinele prefectului
judetului S6laj nr, 1 00/1 2. 1 0.20 1 5 qi nr. 164 1 1 4.06.2017.

Art.5. Prezentul ordin se comunici cu:

- Agenlia NalionalA a Functionarilor Publici;
- l\,4embrii comisiei de disciolind:
- Secretarii uniteliloradministratlv{eritoriale din judetul Selaj,
- Primariile din judetul S;laj;

PREFECT,
FLORIN FLORIAN

CONTRASEMNEAZA,

n0ru



ROMANIA

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERN E

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SALAJ

onDlNUL Nr.9-lP
din *.3.. septembrie 2020

privind actualizarea Comisiei de disciplini pentru analizarea 9i propunerea
moduluide solulionare a sesizerilor referitoare la faptele secretarilor unititilor
administrativ-teritoriale din judelul Silaj sesizate ca abateri disciplinare

Avend in vederc:
- referatul Birouluifinanciat, contabililate, resurse umane qiadministlativ ff.9208121.09.2020
- prevederile arl. ad. 6 alin. (1) si alln. (2) din H.G. nr. 134412007 ptivind normele de olganizare 9i

funclionare a comisiilor de discip in;, cu modificErile Si completerile ullerioate;
- prevederile art. 494 alin. (5) din otdonanla de Urgen!; a Guvernuluj nr. 57/2019 privind Codul

administraliv, cu modificdrile $i completerile ulterioare,

in teneiul aft. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 pnvind Codul administrativ, cu modificeib 9i

con pbft | i I e u I te r i oa r e,

PREFECTUL JUDETULUI SALAJ, E NifE uTMdtOruT

ORDIN:

Art.1. Se aclualizeaze Comisia de disciplin; pentru analizarea gi propunerea modului de solulionare a

sesiz,rilor referitoare la faptele secretarllor unilatilor adminislrativ{eritoriale din judelul Selaj sesizate ca abate

disciplinare, prin desemnarea domnului Vasvari Roberi"Gerqely ca pregedinte al acestei comisii in locul domnului

Vegh Alexandru.

Art,2. Prezentulordrn se comunicb cL

- Agenlia Nalionald a Funclionadlor Publici;
- lvlembdi comisiei de disciplinel
- Secretarii uniteflor administrativ-teritoriale din judetul Salaj.

TURCAS MA

PREFECT,

CONTRASEMNEAZA,

SUBPREFECT

Sarca Romeo"Constantin

-?)


