
    ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN
 MUNICIPIUL CARANSEBES

     PRIMAR                                               
                        

                                                     D I S P O Z I Ţ I E      

               NR....555.........DIN.......03.11.2022..

          Primarul municipiului Caransebes,
          Vazând necesitatea demararii  procedurii de constituire a comisiei de disciplina   de la nivelul 
Primariei municipiului Caransebes si a  Directiei de asistenta sociala  si a comisiei paritare de la 
nivelul Primariei municipiului Caransebes,
        In conformitate cu prevederile art. 494 și  Anexei nr. 7 - NORME privind modul de constituire,
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de
sesizare şi procedura disciplinară din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile
și completarile ulterioare,
          Tinând cont de prevederile Legii 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,
             Potrivit prevederilor HG nr. 302 din 2 martie 2022pentru aprobarea normelor privind modul 
de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura 
de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor 
colective
          Referatul cu nr. 31459/03.11.2022 al Compartimentului Resurse umane, asigurare secretariat,
          În temeiul  art.155, alin. (1), lit.d), alin.(5), lit.e) și art.196, alin.(1), lit. b) , din OUG 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

           
D I S P U N E:

 ART. 1 –  (1) In perioada 08.11.2022-18.11.2022 se va desfasura procedura de desemnare a 
membrilor titulari, a membrilor supleanti, a secretarului titular si a secretarului supleant ce vor face 
parte din comisia de disciplina  si  comisia paritara .
                           (2) Comisia de disciplina va fi constituita la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Caransebes si a Directiei de asistenta sociala Caransebes,
                          (3) Comisia paritara  va fi constituita la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Caransebes. 

          ART. 2 –  (1) Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici 
definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de 
Primarul municipiului Caransebes, iar al treilea membru este un reprezentant al functionarilor 
publici, ales prin vot secret.
                      (2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, în condiţiile
prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant.Membrii supleanţi au statut de funcţionari publici
definitivi,  numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată.  Membrul supleant îşi desfăşoară
activitatea  în  absenţa  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 condiţiile prevazute de  Anexa nr. 7 - NORME privind modul
de  constituire,  organizare  şi  funcţionare  a  comisiilor  de  disciplină,  precum  şi  componenţa,



atribuţiile,  modul  de  sesizare  şi  procedura  disciplinară  din  OUG  nr.  57/2019,  privind  Codul
administartiv, cu modificarile și completarile ulterioare,
                    (3) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină se numesc pe o 
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în condiţiile prevazute de  Anexa nr. 7 - 
NORME privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum 
şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară din OUG nr. 57/2019, privind
Codul administartiv, cu modificarile și completarile ulterioare,

                  (4) Pentru coordonarea activităţilor administrative necesare îndeplinirii atribuţiilor 
comisiei de disciplină, prin actul administrativ de constituire a comisiei se desemnează preşedintele 
comisiei de disciplină, precum şi supleantul corespunzător, din rândul membrilor titulari, respectiv 
supleanţi ai acesteia. Este desemnat preşedinte al comisiei de disciplină membrul care are cea mai 
mare vechime în specialitate juridică sau administrativă ori, în cazul în care acesta nu există, 
membrul care are cea mai mare vechime în funcţia publică.

                 (5) Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pe durata mandatului membrilor comisiei de 
disciplină. Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai 
comisiei de disciplină.Secretarul titular şi supleantul acestuia au studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative.

               (6) Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcţionarul public care 
îndeplineşte următoarele condiţii:
              a) are o bună reputaţie profesională şi o conduită corespunzătoare în exercitarea funcţiei 
publice; 
              b) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
              c) este funcţionar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată într-o funcţie publică 
din clasa I, în cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care se constituie comisia de disciplină;
              d) exercită un raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă;
              e) nu are raportul de serviciu suspendat, în condiţiile legii;
              f) nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 9 din prezenta 
anexă.

                      (7) Cel puţin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative.

                      (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţia în care nu există niciun 
funcţionar public care să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau administrative, şi care să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de prezentul cod, în comisia de disciplină pot fi desemnaţi membri dintre funcţionarii 
publici încadraţi pe funcţii publice din clasa I.
                   (9) Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină funcţionarul public care se
află în următoarele cazuri de incompatibilitate:
  a) este conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită comisia de 
disciplină;
b) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoana care are competenţa legală 
de a emite actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină, cu persoana care are 



competenţa legală de numire în funcţia publică sau cu ceilalţi funcţionari publici desemnaţi membri 
în comisie; 
c) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată conform legii; 
d) este desemnat consilier de etică;
e) este membru titular sau membru supleant al comisiei paritare

                  (10) Secretarul titular şi supleantul acestuia au, de regulă, studii superioare juridice sau
administrative.
             (11) Secretarului  titular  şi  secretarului  supleant  li  se aplică în  mod corespunzător
prevederile alin. 6-9 ale art.2 . 

            ART.3. - (1) Comisia paritara constituita la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Caransebes, este compusa dintr-un număr de 4 membri titulari şi 2 membri supleanţi .
              (2) Primarul municipiului Caransebes stabileşte prin act administrativ perioada în 
care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară. Actul administrativ se 
afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea 
deciziei, şi rămâne afişat până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.
                 (3) Membrii titulari ai comisiei paritare sunt desemnaţi astfel:
 a) jumătate, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 b) jumătate, de către organizaţia sindicală reprezentativă a funcţionarilor publici din cadrul 
autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii, ori prin votul majorităţii funcţionarilor publici 
din respectiva autoritate sau instituţie publică, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau 
funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se
face prin vot secret.
                 (4) Membrii supleanţi sunt desemnaţi cu respectarea principiului parităţii şi al asigurării
reprezentativităţii părţilor.
   
                  (5) Preşedintele comisiei paritare este ales prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe 
o perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv. Rezultatul alegerii se aduce de 
îndată la cunoştinţă primarului.
 
               (6) Pot fi membri în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi care au o 
bună reputaţie profesională.
              (7) Nu poate fi membru al comisiei paritare funcţionarul public care se află în 
următoarele situaţii:
a) este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorităţii ori instituţiei 
publice sau cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcţionarilor 
publici;
b) este membru, membru supleant sau preşedinte al comisiei de disciplină;
c) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii;
d) a fost condamnat prin sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru fapte de natură penală, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

             (8) Fiecare comisie paritară are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de 
Primarul municipiului Caransebes prin actul administrativ de constituire a comisiei paritare. 
Secretarul titular şi secretarul supleant sunt funcţionari publici în cadrul autorităţii publice pentru 
care se organizează comisia paritară şi nu sunt membri ai acesteia.
 
            (9) Contestaţiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor 
publici în comisia paritară pot fi depuse la conducătorul autorităţii publice de orice funcţionar 
public interesat din cadrul acesteia, în scris şi motivat, în termen de două zile lucrătoare de la data 
încheierii procedurii de desemnare.



           (10) Conducătorul autorităţii  publice verifică contestaţiile, iar în cazul în care le 
consideră întemeiate anulează rezultatul procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia.
           (11) În urma finalizării procedurii de desemnare şi a soluţionării contestaţiilor depuse, 
membrii şi secretarul comisiei paritare, precum şi supleanţii acestora sunt numiţi prin actul 
administrativ al primarului în termen de 15 zile lucrătoare.
                   (12) Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi 
reînnoit o singură dată.
              (13) Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data 
constituirii comisiei paritare nou-alese.

            ART. 4    Cu ducere la indeplinire se incredinteaza Compartimentul Resurse umane,
asigurare secretariat  care va elabora si procedura privind alegerile reprezentantilor functionarilor
publici, in cadrul comisiei de disciplina si a comisiei paritare.

                ART. 5-  Prezenta dispoziţie se comunică  tuturor functionarilor publici din cadrul
Primariei municipiului Caransebes si Directiei de Asistent Sociala Caransebes, prin afișare la sediu
si pe site-ul institutiei.
                   ART.6 -  Prezenta dispoziție se emite în 7 exemplare, se aduce la cunoștință conform
art.  197,  alin.(1)   din  O.U.G.  nr.  57/2019,  privind  Codul  administrativ  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, 1 exemplar se comunică persoanei nominalizate la art.1, care poate formula
plangere  prealabila  in  termen  de  30  de  zile  de  la  data  comunicarii  la  Primarul  municipiului
Caransebes, cu drept de contestație, la Tribunalul Caraș-Severin, in termen de 6 luni,în condițiile
Legii nr. 554/2004-Legea contenciosului administrativ, cu modificările  si completarile ulterioare.

               

                       
                  PRIMAR,         CONTRASEMNEAZĂ
                                                 SECRETARUL GENERAL AL        
                                                                                                  MUNICIPIULUI   CARANSEBES

Felix-Cosmin BORCEAN                                              Ana BRATU
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