
  R O M Â N O A 

 
 

MONOSTERUL AFACEROLOR ONTERNE 
ONSTOTUŢOA PREFECTULUO - JUDEŢUL COVASNA 

 
 

ORDON 
privind constituirea Comisiei de disciplină a Județului Covasna abilitate 
pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind faptele secretarilor 
unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare, în 

conformitate cu dispozițiile HG nr. 1344/2007 
 

Prefectul Judeţului Covasna, 
Analizând nota de fundamentare nr. 10151/26.07.2018 a Serviciului Juridic, 

Relaţii Publice și Resurse Umane,  
Având în vedere: 
- prevederile cuprinse în art. 4, alin. 2 și 3, respectiv art. 6 din HGH nr.H

1344/2007HprivindHnormeleHdeHorganizareHșiHfuncționareHaHcomisiilorHdeHdisciplină,  
- văzând cele consemnate în procesul verbal înregistrat sub 

nr.10150/26.07.2018, încheiat cu ocazia întrunirii secretarilor unităților 
administrativ-teritoriale în vederea desemnării reprezentanților acestora în comisia 
de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării 
privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri 
disciplinare,  

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 26 alin. (1) din Legea nr. 
340/2004 privind instituţia prefectului republicată, emit prezentul 

 

                                              ORDON 
 

Art. 1 
1) Se constituie Comisia de disciplină a Județului Covasna abilitată pentru 

analizarea și soluționarea sesizărilor privind faptele secretarilor unităților 
administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare, în conformitate cu 
dispozițiile HGH nr.H 1344/2007H privindH normeleH deH organizareH siH funcționareH aH
comisiilorHdeHdisciplină,Hcu modificările și completările ulterioare. 
 2) Se desemnează ca membrii titulari ai Comisiei de disciplină a Județului 
Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind faptele 
secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare, 
următorii funcționari publici: 

1. Dl. Radocea Necolae-Viorel, Subprefect al Județului Covasna, președinte 



2. Dl. Varga Zoltán, Secretar al Județului Covasna, membru titular 
3. D-na Manea Ioana, Secretar al comunei Dobârlău, membru titular, 

desemnat de majoritatea secretarilor unităților administrativ-teritoriale din Județul 
Covasna. 
  3) Se desemnează ca membrii supleanți ai Comisiei de disciplină a Județului 
Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind faptele 
secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri disciplinare, 
următorii funcționari publici: 
 1. D-na Kulcsár Tünde-Ildikó, Secretar al Municipiului Sfântu Gheorghe, 
membru supleant 
 2. Dl. Porumboi Marian, Consilier juridic superior în cadrul Instituției 
Prefectului-Județul Covasna. 
 3. D-na Găitan Maria Magdalena, Secretar al orașului Întorsura Buzăului, 
membru supleant desemnat de majoritatea secretarilor unităților administrativ-
teritoriale din Județul Covasna. 

        
Art. 2 
Se desemnează ca secretar titular și secretar supleant în Comisia de disciplină 

a Județului Covasna abilitată pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind 
faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri 
disciplinare, următorii funcționari publici: 

1.D-na Buzea Corina Mihaela, consilier juridic superior în cadrul Instituției 
Prefectului-Județul Covasna, secretar titular 

2.D-na Bogdan Veronka, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului-
Județul Covasna, secretar supleant.  

 
Art. 3  
1) Membrii Comisiei de disciplină nominalizați la  art. 1, alin. 2 și 3, precum și 

secretarul titular și secretarul supleant nominalizați la art. 2 se numesc pe o 
perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 

2) Membrii comisiei de disciplină precum și secretarul acesteia își exercită 
mandatul de la data emiterii prezentului ordin, până la expirarea duratei acestuia 
sau înainte de termen, în condițiile HG nr. 1344/2007. 

 
Art. 4 
Atribuțiile, activitatea, precum și celelalte aspecte de organizare și funcționare 

a Comisie de disciplină a Județului Covasna abilitată pentru analizarea și 
soluționarea sesizărilor privind faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale 
reclamate ca abateri disciplinare vor avea în vedere respectarea cu strictețe a 
prevederilorH HGH nr.H 1344/2007H privindH normeleH deH organizareH siH funcționareH aH
comisiilorHdeHdisciplină,Hcu modificările și completările ulterioare. 

 
Art. 5 



Cu data emiterii prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului prefectului 
județului Covasna nr. 173/17.07.2015 privind constituirea Comisiei de disciplină a 
Județului Covasna abilitate pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind 
faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale reclamate ca abateri 
disciplinare, cu modificările ulterioare. 

Art. 6 
Cu aducerea la îndeplinire a prezentului ordin se însărcinează persoanele 

desemnate, iar cu difuzarea Serviciul Juridic, Relaţii Publice și Resurse Umane din 
cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Covasna. 

 

 

PREFECT, 
Sebastian CUCU 

 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                       

       
Sf. Gheorghe, la _________ 
Nr. _____ 
 
 
 


