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                                DISPOZIŢIA  Nr. 181/2021 

 
           Privitor la: constituirea Comisiei de Disciplină comună pentru U.A.T. Roșiile, 

U.A.T. Tetoiu și U.A.T. Lăcusteni, județul Vâlcea 
 
 
          Primarul comunei Roșiile, județul Vâlcea - Constantin Dumitru, 
          Având în vedere : 
          Referatul nr. 2517/08.07.2021, întocmit de către secretarul general al comunei, prin care 
se propune constituirea Comisiei de disciplină comună pentru U.A.T. Roșiile, U.A.T. Tetoiu și 
U.A.T. Lăcusteni județul Vâlcea; 
          Adresa Primăriei comunei Lăcusteni nr. 1514/05.07.2021, prin care se solicită acordul 
primăriilor comunelor Tetoiu și Roșiile pentru cooptarea în comisia de disciplină;   
          Adresele nr. 4065/05.07.2021 a Primăriei comunei Tetoiu și nr. 2496/07.07.2021 a 
Primăriei comunei Roșiile prin care acestea își dau acordul privind cooptarea primăriei comunei 
Lăcusteni în comisia de disciplină; 
          Adeverința nr. 2516/08.07.2021 eliberată de primăria comunei Roșiile, din care reiese că 
domnul Avram Cătălin Constantin, secretar general al comunei Roșiile, are vechimea cea mai 
mare  în specialitatea juridică, dintre funcționarii publici din cadrul primăriilor comunelor 
Roșiile, Tetoiu și Lăcusteni, urmând ca acesta să fie desemnat președinte al Comisiei de 
Disciplină;  
         Procesul verbal nr. 1515/05.07.2021 privind consemnarea rezultatului votului secret prin 
care funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Lăcusteni, l-au ales pe d-nul. Florescu 
Nicolaie – consilier superior, să-i reprezinte ca membru titular în Comisia de Disciplină comună 
ce va fi constituită pentru U.A.T. Roșiile, U.A.T. Tetoiu și U.A.T. Lăcusteni, județul Vâlcea; 
         Procesul verbal nr. 4150/09.07.2021 privind consemnarea rezultatului votului secret prin 
care funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Tetoiu, au ales-o pe doamna Iordache 
Elena – consilier superior, să-i reprezinte ca membru supleant pentru Comisia de Disciplină 
comună ce va fi constituită pentru U.A.T. Roșiile, U.A.T. Tetoiu și U.A.T. Lăcusteni județul 
Vâlcea; 
         Respectând principiul vecinătății teritoriale și ținând cont că la nivelul primăriei comunei 
Roșiile sunt stabilite, în condițiile legii, mai puțin de 30 de funcții publice așa cum prevede de 
art. 3 alin.(1) și (2) din Anexa nr. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          În conformitate cu prevederile art. 494 alin. (1), (2) și (81) și art. 1 alin. (3),  art. 2 și art. 3 
din Anexa nr. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 153/2021 privind 
aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) 
din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
          În temeiul  art. 155 alin. (1) lit. (d), alin. (5) lit. a), e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, emit 
următoarea: 
 
 
 

 
 



                                                                    

 

 

 

DISPOZIŢIE 
 
 
       Art. 1. (1) Se constituie Comisia de Disciplină comună pentru U.A.T. Roșiile, U.A.T. 
Tetoiu și U.A.T. Lăcusteni județul Vâlcea, formată din următorii membrii titulari: 

1. Avram Cătălin Constantin - secretar general al comunei Roșiile – membru titular – 
președinte comisie 

2. Burețea Emilia  - consilier superior, Primăria comunei Tetoiu- membru titular 
3. Florescu Nicolaie – consilier superior, Primăria comunei Lăcusteni - membru titular – 
reprezentant al funcționarilor publici 

         Art. 2. (1) Se desemnează membrii supleanți ai Comisiei de Disciplină constituită la art.1, 
după cum urmează: 

1. Brănescu Adrian – secretar general al comunei Lăcusteni – înlocuitor președinte comisie 
2.  Marinescu Ștefan – consilier achiziții publice, Primăria comunei Roșiile   
3. Iordache Elena – consilier superior, Primăria comunei Tetoiu – reprezentant al 
funcționarilor publici. 

     Art. 3 Se desemnează secretar titular al Comisiei de disciplină, doamna Bolocan Aurelia, 
secretar general delegat al comunei Tetoiu, și secretar supleant domnul Mitroi Octavian Daniel - 
consilier achiziții publice -primăria comunei Lăcusteni. 
         Art. 4. Se stabilește locul de desfășurare a activității comisiei de disciplină ca fiind sediul 
Primăriei Tetoiu, județul Vâlcea. 
        Art. 5. Persoanele desemnate în Comisia de Disciplină, îndeplinesc atribuțiile și își 
desfășoară activitatea potrivit prevederilor Anexei nr. 7 din Ordonanta de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 
        Art. 6. Membrii titulari și membrii supleanti cât și secretarul comisiei de disciplină se 
numesc pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînoirii mandatului, în condițiile prevăzute de 
lege. 
        Art. 7. Membrul supleant își desfasoară activitatea în absența membrului titular 
corespunzător din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular 
corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, în 
condițiile prevăzute de anexa nr. 7 din OUG 57/2019 privind Codul administrative cu 
modificările și completările ulterioare. 
        Art. 8. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții încetează apicabilitatea oricărei 
dispoziții contrare. 
        Art. 9. Prezenta dispoziție se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea 
efectuării controlului de legalitate, Primăriei comunei Tetoiu, Primăriei Comunei Lăcusteni, și 
persoanelor nominalizate în prezenta prin grija secretarului general al comunei Roșiile. 
 

Roșiile, 09.07.2021 
 
                 PRIMAR                                          Contrasemnează pentru legalitate,  
    CONSTANTIN DUMITRU                             Secretar general UAT Roșiile,  
           AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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