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ACTIVITATEA  
comisiei de disciplină pentru analizarea si propunerea modului de solu ionare a faptelor secretarilor  unită ilor 

administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare în perioada 2015-2017 
 

 
 
Comisia de disciplină pentru analizarea si propunerea modului de solu ionare a faptelor 

secretarilor  unită ilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare a fost constituită prin 
Ordinul Prefectului nr 278/2014, modificat prin Ordinul Prefectului nr 28/03.02.2017: 

 

1. Adresa ANFP nr 3208/2015 prin care s-a transmis sesizarea d-lui Toader Vasile, domiciliat (...), 
formulată împotriva d-nei Ungureanu Maria Doina, secretar al orasului Topoloveni, în temeiul HG nr 
1344/2007. 
 

Potrivit HG nr 1344/2007, prima şedinţă a comisiei de disciplină s-a desfăşurat pentru: 
    a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării: sesizarea a fost depusă la Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici şi înregistrată la data de 05.08.2015, sub numărul 37.123. ANFP a transmis-o Instituţiei 
Prefectului Judetul Argeş, respectiv Comisiei de disciplină pentru secretarii unităţilor administrative teritoriale cu 
adresa 37123/18.08.2015, înregistrată la instituţie sub nr 3208/26.08.2015; 
    b) identificarea obiectului sesizării şi stabilirea competenţei de soluţionare: sesizarea se referă la activitatea 
secretarului orasului Topoloveni , judetul Argeş, referitoare la reprezentarea intereselor instituţiei în instanţă. În 
susţinerea afirmaţiilor din sesizare, este depus, în copie, încheierea din sedinţa public din data de 09.06.2015 in 
dosarul 2374/828/2014 a Judecătoriei Topoloveni. 
Totodată, în continutul sesizării petentul ne comunică faptul că a formulat o plângere penală privind aspectele 
semnalate. 
    c) verificarea elementelor constitutive ale sesizării. 
 Urmare analizării sesizării, comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare 
a faptelor secretarilor unităţilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, a hotărât clasarea 
acesteia, în baza prevederilor art. 29, alin (1) lit b), coroborate cu alin (3), întrucât obiectul sesizării  nu se 
circumscrie sferei de competenţă a comisiei de disciplină. 
 
 

2. Adresa ANFP nr 35147/2015 prin care se transmite sesizarea d-lui Ruse Marian, domiciliat în 
(...), Judetul Argeş, formulată împotriva d-lui Barbu Cornel, secretar al comunei Teiu. Potrivit HG nr 1344/2007,  
prima şedinţă a comisiei de disciplină s-a desfăşurat pentru: 

 
a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării: sesizarea a fost depusă la Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici şi înregistrată la data de 19.08.2014, sub numărul 35.147.ANFP a transmis-o Instituţiei 
Prefectului Judetul Argeş, respectiv Comisiei de disciplină pentru secretarii unităţilor administrative teritoriale cu 
adresa 35147/12.09.2014, înregistrată la instituţie sub nr 3166/18.09.2014; 
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b) identificarea obiectului sesizării şi stabilirea competenţei de soluţionare: sesizarea se referă la activitatea 
secretarului comunei Teiu, judetul Argeş, în cadrul Comisiei comunale de fond funciar, referindu-se la aspecte din 
perioada 2002-2004. În susţinerea afirmaţiilor din sesizare, este depus, în copie, Contractul de vânzare-
cumpărare nr 720/18.03.2004.  

  c) verificarea elementelor constitutive ale sesizării. 
 Urmare analizării sesizării, comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare 
a faptelor secretarilor unităţilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, a hotărât clasarea 
acesteia, în baza prevederilor art. 29, alin (2), nefiind depusă în termenul prevăzut la art. 28 alin. (2) din HG nr 
1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 


