
ROMANIA 
COMUNA OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

-PRIMAR-

DIS P O ZI ŢI A N R .  ./3,o . 
Cu privire la: Constituirea Comisiei de disciplină la nivelul Primăriei comunei Oteş i 

si Primăriei comunei Măldăreşti,judeţul Vâlcra. 

Primarul comunei Otesani,judetul Valcea, - Oprisor Mircea -; 
Având în vedere: 

Referatul nr. 3026 din 09 iulie 2021, întocmit de doamna Bondoc Elena-Elia ora, 
secretarul general al comunei Otesani, judeţul Vâlcea, prin care se propune constit irea 
comisiei de disciplină împreună cu o altă instituţie publică, cu respectarea princi fului 
vecinătăţii teritoriale, ca urmare a faptului că la nivelul instituţiei nu există suji �enţi 
funcţionari publici care să facă parte din această comisie. 

Văzând adresa Primăriei comunei Maldaresti, judeţul Vâlcea, nr. 5189 din 09 ·ulie 
2021, prin care ni se comunică numele membrilor titulari şi supleanţi desemnaţi în comis de 
disciplină ce va fi constituită la nivelul celor două primării; 

Ţinând cont de Procesul-Verbal nr. 3025109.07.2021 prin care funcţionarii publi f din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Otesani, neorganizaţi în sindic t, au 
desemnat membrii titulari şi membrii supleanti în comisia de disciplina, prin vot secret; 

În conformitate cu prevederile: 
art.l 55 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), coroborat cu prevederile art.l alin (3), 
art. 2 alin. (1)- alin. (8) şi art. 3 alin. (1) - alin. (3) din Anexa nr. 7 din O. .G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulteri 
În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din O. UG. nr. 57/2019 privind Codul administ tiv, 

cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea: 

DISP OZIŢI E 

Art.J.(l). -Se constituie Comisia de disciplină la nivelul Primăriei comunei Ot 
şi Primăriei comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea, pentru o perioadă de 3 ani, din urm 
membrii titulari, după cum urmează: 

1. Bondoc Elena Eliodora - secretar general UAT Otesani - desemnat de Pri rul 
comunei Oteşani; 

2. Oprisor Oana-Alina- inspector, clasa 1, gradul profesional asisten la 
Compartimentul financiar-contabil, taxe si impozite din cadrul aparatului Prima lului 
comunei Otesani- desemnată de funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei Otesa f 

3. Pa/era Ionela-Ramona - consilier superior în cadrul Compartimentului Re urse 
1 Umane Relaţii cu Publicul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, din aparat de 

specialitate al Primăriei comunei Măldăreşti - desemnată de funcţionarii publici din c rul 
Primăriei comunei Măldăreşti; 

Art.2.- Se desemnează membrii supleanţi ai Comisiei de disciplină constitui la 
nivelul Primăriei comunei Otesani şi Primăriei comunei Maldaresti, Judeţul Vâlcea, '..pen. u o 
perioadă de 3 ani, după cum urmează: 

l.Munteanu Ion- consilier superior în cadrul Compartimentului Achiziţii Public din 
aparatul de specialitate al Primăriei comunei Măldăreşti; 



. 
-

2.Davidescu Daniela - consilier superior în cadrul Compartimentului Fina ,11 ciar 
t:;ontabil din aparatul de specialitate al Primăriei comunei Măldăreşti; 

3.Barbu Georgiana - Corina, inspector, clasa !, gradul profesional asiste�t la 
Compartimentul financiar-contabil, taxe si impozite din cadrul aparatului prima'iului , 
comunei Otesani; 

l i 

Art.3.(1).- Se desemneaza doamna Bondoc Elena Eliodora - secretar general al 

comunei Oteşani ca Preşedinte titular al Comisiei de disciplină constituită la ni���� elul 
Primăriei comunei Oteşani şi Primăriei comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea. 

(2) Se desemneaza doamna Davidescu Daniela, consilier superior în cldrul , 
Compartimentului Financiar Contabil în aparatul de specialitate al Primarului comlnei 
Măldăreşti, ca Preşedinte supleant al Comisiei de disciplină constituită la nivelul Prinllariei 
comunei Oteşani şi Primăriei comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea. 

1 

ArtA. (1).- Se desemneaza doamna Funaru Mihaela-Iulia- consilier, clasa!, �adu! 
profesional superior la Compartimentul agricultura din cadrul aparatului prima[utui 
comunei Otesani, secretar titular al Comisiei de disciplina constituita la nivelul Primfriei 1 

comunei Oteşani şi Primăriei comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea, pentru o perioadă de llani. 
(2) Se desemneaza doamna Chivu Daniela - consi.'ier principal în cldrul 

Compartimentului Registru Agricol şi Cadastru în aparatul de specialitate al prima�ului 
comunei Măldăreşt, secretar supleant al Comisiei de disciplina constituită la nivelul 
Primăriei comunei Oteşani şi Primăriei comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea. 1 

Art.5.- Se stabileste locul de desfăşurare a activităţii Comisiei de disciplină ca )fiind 
sediul Primăriei comunei Măldăresti, cu sediul în localitatea Măldăresti, sat Măldănesti, 
strada Bela nr. 1, judeţul Vâlcea. , 

, 

1 , Art.6.- Competenţele, atribuţiile şi modul de desfăşurare a activităţii presedin flui, 
membrilor şi secretarului Comisiei de disciplină constituită la nivelul Primăriei co4 1unei 
Otesani si Primăriei comunei Măldăresti, sunt stabilite în Anexa nr. 7 din O UG. nr.57/îl019 

, , 

, 

11 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
l 

Art. 7.- Secretarul general al comunei Otesani va asigura comunicarea prez�ntei 
dispoziţii Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlul�f de 
legalitate, persoanelor nominalizate în aceasta şi aducerea la cunoştinţă publică prin afil are 1 

la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.otesani.ro. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR G.'ENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 


