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Ex. nr. _____ 
R O M Â N I A 

 
 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL TELEORMAN 
 
 

O R D I N 
 

Privind constituirea Comisiei de disciplină la nivelul jude ului 
Teleorman pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a 
sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unită ilor administrativ-
teritoriale sesizate ca abateri disciplinare  

 
Având în vedere:  
 prevederile art. 4 alin. (3) și alin. (5), art. 6 din HGR nr. 1344/2007 privind 

normele de organizare şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Procesul-verbal nr. II/6909/2 din 10 august 2017 privind desemnarea unui 
membru titular şi a unui supleant în Comisia de disciplină organizată la nivelul 
judeţului conform HGR nr. 1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Referatul nr. II/6922 din 11.08.2017 privind necesitatea întocmirii unui ordin 
al Prefectului Județului Teleorman privind constituirea Comisiei de disciplină la nivelul 
judeţului Teleorman pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a 
sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate 
ca abateri disciplinare pentru o perioadă de 3 ani. 

În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „a” şi ale art. 26 alin (1) din Legea 
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Dumitrescu Florinel – Prefectul Judeţului Teleorman, numit 
prin HGR nr. 105/2017 emite prezentul 

 
O R D I N 

 
Art. 1 Se constituie Comisi de disciplină la nivelul judeţului Teleorman pentru 

analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele 
secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare pentru o 
perioadă de 3 ani, după cum urmează: 

 
NR. 
CRT. 

MEMBRII TITULARI MEMBRII SUPLEANȚI 

1 Nelu Ionel Oprea – președinte lancu Gigi Dorinel - membru supleant 
2 Oprescu Silvia - membru titular Purcaru Iulian - membru supleant 
3 Berechet Ionel - membru titular Stoican Nicoleta Sabina – membru supleant 
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Art. 2 Secretariatul comisiei de disciplină la nivelul judeţului Teleorman pentru 
analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele 
secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare 
esteasigurat de către dl Georgescu Dorel Cătălin, iar dna Veneticu luliana este 
secretar supleant. 

 
Art. 3 Începând cu data prezentului ordin încetează aplicabilitatea Ordinului 

Prefectului - Judeţul Teleorman nr. 255 din 19 mai 2017 privind actualizarea comisiei 
de disciplină la nivelul judeţului Teleorman pentru analizarea şi propunerea modului 
de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarii unităţilor administrativ-
teritoriale sesizate ca abateri disciplinare. 

 
Art. 4 Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat va comunica 

prezentul ordin celor interesaţi, în termenul prevăzut de lege. 
 

 
 

P R E F E C T, 
Florinel DUMITRESCU 

 
 

Contrasemnează, 
SUBPREFECT, 

Nelu Ionel Oprea 
 
 

Avizat pentru legalitate , 
                                                               ŞEF SERVICIU, 

jr. Iancu Gigi Dorinel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. – 7/Ex. 1-CIRPS/Ex. 2-Secretariatul comisiei de disciplină/Ex. 3-Oprescu Silvia/Ex. 4-Berechet 
Ionel/Ex. 5-lancu Gigi Dorinel/Ex. 6-Purcaru Iulian/Ex. 7-Stoican Nicoleta Sabina 
 
Alexandria 
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R O M Â N I A 
            

 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL TELEORMAN 

Nr. II/6922 
din 11 august 2017  

 
DE ACORD, 

P R E F E C T, 
Florinel Dumitrescu 

 
R E F E R A T, 

necesitatea întocmirii unui ordin al Prefectului Județului Teleorman 
privind constituirea Comisiei de disciplină la nivelul judeţului Teleorman pentru analizarea şi 
propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor 

administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare pentru o perioadă de 3 ani 
 
Având în vedere că mandatul membrilor Comisiei de disciplină la nivelul judeţului Teleorman 

pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor 
unităţilor administrativ-teritoriale a expirat este necesar să fie constituită o nouă comisie. 

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (3) și alin. (5), art. 6  din HGR nr. 1344/2007 privind normele 
de organizare şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, 
membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii mandatului. 

Astfel, pentru punerea în aplicarea a dispoziţiilor art. 6 din HGR nr. 1344/2007 privind normele 
de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, 
secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman au fost convocaţi, în şedinţă de 
lucru în data de 10 august 2017, orele 1000, la Sala Mare de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Teleorman, de către Prefectul Judeţului Teleorman prin Adresa nr. II/6558 din 01.08.2017. 

Au fost propuși să trecuţi pe buletinele de vot dl. Berechet Ionel, Secretarul orașului Zimnicea, 
să facă parte din comisia de disciplică ca membru titular, iar dna. Stoican Nicoleta Sabina, Secretarul 
comunei Nanov să facă parte din comisia de disciplică ca membru supleant. 

Conform Procesului-verbal întocmit de către comisia de numărare a voturilor, s-a constatat că 
au fost 65 voturi exprimate, 65 voturi valabil exprimate și două voturi nule. 

Pentru dl. Berechet Ionel, membru titular, rezultatul votării a fost următorul: 65 voturi 
”PENTRU”. 

Cu această ocazie a fost ales ca membru titular dl. Berechet Ionel, Secretarul oraşului 
Zimnicea, întrunind 65 voturi. 

Pentru dna Stoican Nicoleta Sabina, membru supleant, rezultatul votării a fost următorul: 65 
voturi ”PENTRU”. 

În concluzie, propun emiterea ordinului prefectului privind constituirea Comisiei de disciplină la 
nivelul judeţului Teleorman pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor 
privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare 
pentru o perioadă de 3 ani 

Anexez: 
- Procesul - verbal nr. II/6909/2 din 10 august 2017 pentru desemnarea unui membru titular 

şi a unui supleant în Comisia de disciplină organizată la nivelul judeţului conform HGR nr. 1344/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

ȘEF SERVICIU, 
    jr. Iancu Gigi Dorinel     

Întocmit, 
jr. Georgescu Dorel Cătălin 
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