
l ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

DIS PO ZIT I A NR. 53/2021 
privind desemnarea mebrilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Moac~a in Comisia de disciplina constituita la nivelul Primariilor 
comunelor Dalnic, Moac~a ~i Reci 

Primarul Comunei Moac~a, judeful Covasna; 
Avand in vedere Adresa primarului comunei Moac~a nr. 1.769/08.07.2021, transmisa 

primarului comunei Dalnic, respectiv primarului comunei Reci; 
Avand in vedere procesul-verbal nr. 1.785/09.07.2021, incheiat cu ocazia ~edintei 

functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Moac~a pentru desemnarea membrilor in 
comisia de disciplina; 

Avand in vedere procesul -verbal din data de 09.07.2021 incheiat in ~edinta intrunita a 
functionarilor publici din cele 3 UAT-uri pentru desemnarea membrului titular ~i a membrului 
supleant, respectiv al secretarului titular ~i secretar supleant in comisia de disciplina; 

A vand in vedere Referatul nr. 1. 789/09 .07.2021 al secretarului general al comunei 
Moac~a privind constituirea comisiei de disciplina; 

A vand in vedere prevederile art. 7 alin. (2) din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 
287 /2009, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 9, art. 10, art. 15 din Anexa nr. 7 -
Norme privind modul de constituire, organizare ~i functionare a comisiilor de disciplina 
precum ~i componenta, atributiile, modul de sesizare ~i procedura disciplinara din Legea nr. 
153/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Avand in vedere prevederile art. 494 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul art. 155 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. e art. 196 alin. (1) lit. b, art. 243 alin. (1) 

lit. a, din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUN 

Art. 1. - Doamna Fiilop-Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei Moac~a, se 
desemneaza de catre Primarul comunei Moac~a ca membru titular in Comisia de disciplina 
constituita la nivelul Primariei comunei Dalnic, Primariei comunei Moac~a ~i a Primariei 
comunei Reci. 

Art. 2. - Domnul Korodi Zoltan-Barna, avand functia publica de executie de consilier 
clasa I. in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a se desemneaza de 
catre Primarul comunei Moaqa ca membru supleant in Comisia de disciplina. 

Art. 3. - Doamna Olah-Badi Melinda, avand functia publica de executie de consilier 
clasa I. in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a se desemneaza de 
catre Primarul comunei Moaqa in calitate de secretar supleant in comisia de disciplina. 



Art. 4. - Comisia de disciplina, va indeplini atributiile prevazute in anexa, care 
constituie parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art. 5. - Impotriva prezentei dispozitii se poate face plangere prealabila in termen de 
30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/200, Legea 
contenciosului administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art. 6. - Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor desemnate la art. 1-3 , 
primarului comunei Dalnic, primarului comunei Moaqa ~i primarului comunei Reci, care vor 
comunica tuturor persoanelor din cadrul aparatului 9e specialitate propriu ~i o va aduce la 
cuno~tinta publica prin afi~aj. 

Moaqa, la 09 iulie 2021 

PRIMAR 
DESZKE Janos 

Cotrasemneaza 
Secretarul general comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~~-



Anexa la Dispozitia nr. 53/2021 

A TRIBUTIILE COMISIEI COMUNE DE DISCIPLINA 
. 

Art. 1. - Comisia comuna de disciplina indepline~te urmatoarele atributii functionale: 
a) desfa~oara procedura administrativ - disciplinara pentru analizarea faptelor sesizate ca 
abateri disciplinare prevazute la art. 492 alin. (2) lit. a) - k), m) ~i n) din prezentul Codul 
admnistrativ; 
b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in 
conditiile prevazute de prezenta anexa, cu votul majoritatii membrilor comisiei; 
c)sesizeaza autoritatea responsabila de asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor ~i 
functiilor publice ~i prevenirea coruptiei institutionale, pentru abaterea disciplinara prevazuta 
la art. 492 alin. (2) lit. 1) din Codul administrativ, in vederea verificarii ~i solutionarii . 

Art. 2. - Pre~edintele comisiei comune de disciplina are urmatoarele atributii principale: 
a) stabile~te locul, data ~i ora ~edintelor comisiei de disciplina; 
b) conduce ~edintele comisiei de disciplina; 
c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina ~i a secretarului acesteia; 
d) reprezinta comisia de disciplina in fata oricaror persoane fizice sau juridice. 

Art. 3 Secretarul comisiei comunei de disciplina are urmatoarele atributii principale: 
a) prime~te ~i inregistreaza documentele adresate comisiei de disciplina in registrul de 
evidenta al comisiei de disciplina; 
b) convoaca membrii comisiei de disciplina, precum ~i orice alta persoana, la solicitarea 
pre~edintel ui acesteia; 
c) redacteaza ~i semneaza toate documentele emise de comisia de disciplina, alaturi de 
membrii acesteia, ~i tine evidenta acestor documente; 
d) prime~te ~i transmite corespondenta comisiei de disciplina; 
e) efectueaza alte lucrari necesare desfa~urarii activitatii comisiei de disciplina, din dispozitia 
pre~edintelui acesteia. 
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