
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

•IA  nr.  ,\%

\E_      Ţ21
privind constituirea comisiei de disciplină a funcţionarilor publici din cadrul

Consiliului Judeţean Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-referatul nr.11337 din 23.06.202l  al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-      art.  494  şi  art.  2  din Anexa  7  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.  57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.l.   Se   constitue   Comisia   de   disciplină   a   funcţionarilor   publici   din   cadrul   Consiliului
Judeţean Sălaj, în următoarea componenţă:

1. Membri titulari:
-  dl.   V]aicu   Cosmin-Radu   -  secretarul   general   al  judeţului   -  preşedinte  al   Comisiei  de

disciplină;
-  dl.  Butaş Dorel-Marius  -  şef serviciu  -  Serviciul resurse umane, salarizare şi organizare;
-  dl.  Cuzdriorean  Adrian-Cosmin  -  şef serviciu  -  Serviciul  juridic,  contencios,  pregătirea

şedinţelor şi proceduri administrative, desemnat de Sindicatul „Publicus".
11. Membri supleanţi:
- dna Pop Letiţia - director executiv -Direcţia juridică şi administraţie locală, membru supleant

al membrului titular V]aicu Cosmin-Radu;
-   dna   Maruşca   Leontina-Lucica   -   director   executiv   -   Direcţia   economică,   supleant  al

membrului titular Butaş Dorel -Marius;
-  dna  Costin  Ramona-Crina  -  şef serviciu  -  Serviciul  administrarea  domeniului  public  şi

privat  al judeţului,  desemnată  de  Sindicatul  „Publicus",  supleant  al  membrului  titular  Cuzdriorean
Adrian-Cosmin.

Art.2.  Se numeşte secretar titular al  comisiei d-na Buhăţel Anca-Raluca - consilier juridic-
Serviciul juridic,  contencios,  pregătirea  şedinţelor  şi  proceduri  administrative,  iar  secretar  supleant -
d-na   Şimişnean   Adrianalcristina   consilier   juridic   -   Serviciul   juridic,   contencios,   pregătirea
şedinţelor şi proceduri administrative.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-      Direcţiajuridică şi administraţie locală;
-      Membrii titulari şi supleanţi, precum şi secretarilor titulari şi supleanţi ai comisiei;
-      Sindicatul „Publicus"al salariaţilor din cadrul consiliului Judeţean sălaj.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu-Să]ăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


