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JUDEȚUL MUREȘ 
PRIMĂRIA COMUNEI RÂCIU    Nr........./............................ 
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PRIMĂRIA COMUNEI ȘINCAI  Nr......../......................... 
 
 
 

 
DISPOZIȚIE  

 
 
Cu privire la: Constituirea Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriilor comunelor Râciu, 
Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie 
 

Primarul comunei Râciu, judeţul Mureş, validat prin Hotărârea Judecătoriei Tg. Mureş 
nr.5990/15.10.2020, 
Primarul comunei Grebenișu de Câmpie, judeţul Mureş, validat prin Hotărârea Judecătoriei 
Tg.Mureş nr. 10627/15.10.2020, 
Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş, validat prin Hotărârea Judecătoriei 
Tg.Mureş nr. /15.10.2020, 
Primarul comunei Șincai, judeţul Mureş, validat prin Hotărârea Judecătoriei Tg. Mureş 
nr.6009/16.10.2020, 
 
Având în vedere: 
Adresa nr. 1497/28.05.2021 trimisă de Primăria comunei Șincai prin care nominalizează 
funcționarii publici pentru constituirea unei comisii  de disciplină comune pentru mai multe 
autorități publice locale, 
Adresa nr. 1781/15.06.2021 trimisă de Primăria comunei Sânpetru de Câmpie prin care 
nominalizează funcționarii publici pentru constituirea unei comisii  de disciplină comune pentru 
mai multe autorități publice locale, 
Adresa nr. 1848/11.06.2021 trimisă de Primăria comunei Grebenișu de Câmpie prin care 
nominalizează funcționarii publici pentru constituirea unei comisii  de disciplină comune pentru 
mai multe autorități publice locale, 
Procesul verbal  nr.4075/15.06.2021, cu privire la desemnarea prin vot secret de către funcționarii 
publici din cadrul primăriei comunei Râciu, a membrilor titulari și supleanți în comisia de disciplină 
Procesul verbal  nr. 1830/09.06.2021, cu privire la desemnarea prin vot secret de către funcționarii 
publici din cadrul primăriei comunei Grebenișu de Câmpie, a membrilor titulari și supleanți în 
comisia de disciplină 
Procesul verbal  nr. 2612/31.05.2021, cu privire la desemnarea prin vot secret de către funcționarii 
publici din cadrul primăriei comunei Sânpetru de Câmpie, a membrilor titulari și supleanți în 
comisia de disciplină 
Procesul verbal  nr.1495/28.05.2021, cu privire la desemnarea prin vot secret de către funcționarii 
publici din cadrul primăriei comunei Șincai, a membrilor titulari și supleanți în comisia de disciplină 
Ținând cont de dispoziția nr. 43/2016 privind constituirea comisiei de disciplină comună cu 
Primăria comunei Șincai, 



În conformitate cu: 
Prevederile art. 3, 4, 5 și următoarele din  HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 
(*actualizată*) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, 
LEGEA nr. 153 din 4 iunie 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 
Art.3 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
În temeiul dispozițiilor art.155 alin.(5), lit.e) art.167 alin. Alin./(1) și art.196 alin.(1) lit.a)  din , 
emitem următoarea, 
 

DISPOZIȚIE: 
 

Art.1. Se constituie Comisia de disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatelor de 
specialitate ale primarilor comunelor Râciu, Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie, 
în următoarea componență: 
 
Membrii titulari 
Dunca Ioan, secretarul general al comunei Râciu- Reprezentant desemnat de către primar 
Teglaș Adriana, secretarul comunei Sânpetru de Câmpie- Reprezentant desemnat de către primar  
Onac Dan-cristian, referent superior comuna Șincai-Reprezentant desemnat de către funcționarii 
publici. 
Art.2. Se desemnează în calitate de membri supleanți în comisia de disciplină următorii funcționari 
publici: 
Rîcean Maria-consilier superior comuna Râciu- Reprezentant desemnat de către primar 
Socaciu Dmitru-referent superior comuna Sânpetru de Câmpie -Reprezentant desemnat de către 
primar 
Kis Izabela-referent superior comuna Șincai- Reprezentant desemnat de către funcționarii publici. 
Art.3. Secretariatul comisiei de disciplină din cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor 
comunelor Râciu, Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie este asigurat de dna Frum 
Gabriela Magdalena-referent Primăria comunei Grebenișu de Câmpie-secretar titular și dna Barteș 
Roma-referent superior Primăria comunei Râciu-secretar supleant. 
Art.4. Președintele Comisiei de disciplină va fi ales în prima ședință a Comisiei, prin votul secret al 
membrilor titulari, în condițiile stipulate în actul normativ în vigoare. 
Art.5. Mandatul membrilor Comisiei de disciplină este de 3 ani, începând cu data prezentei 
dispoziții. 
Art.6.Comisia de disciplină își va desfășura activitatea la sediul Primăriei comunei Râciu, în sala de 
ședințe a acesteia. 
Art.7.Primarii și secretarii comunelor Râciu, Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie, 
vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție. 
Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarilor generali ai 
comunelor Râciu, Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie, în termenul prevăzut de 
lege,  

 Instituţiei Prefectului jud. Mureş; 
 Pesoanelor nominalizate de la art.1, 2 și 3; 
 Agenției Funcționarilor Publici; 
 Primarilor comunelor  Râciu, Grebenișu de Câmpie, Șincai și Sânpetru de Câmpie pentru a fi adusă 

la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet. 



 
 
 
Primăria comunei Râciu                                            Primăria comunei Grebenișu de Câmpie 
Primar                                                                           Primar 
Belean Alin-Ciprian                                                    Gojman Ștefan 
 
 
 
Avizat de legalitate                                                    Avizat de legalitate 
Secretar  general                                                        Secretar general 
Dunca Ioan                                                                  Bogățan Viorica-Simona 
 
 
 
 
Primăria comunei Sânpetru de Câmpie                 Primăria comunei Șincai 
Primar                                                                           Primar 
Crăciun Spiru Șerban                                                 Pop Vasile 
 
 
 
Avizat de legalitate                                                     Avizat de legalitate 
Secretar general                                                          Secretar general 
Teglaș Adriana                                                             Onac Dan-Cristian 
 
 
 
 

https://www.sanpetrudecampie.ro/primaria/structura/persoana/craciun-spiru-serban_46

