
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

D I S P O Z I Ț I A  nr. 147 
privind constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din cadrul  

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui  
 
 

Având  în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind constituirea Comisiei de 

disciplină a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, propus de Serviciul Managementul Resurselor Umane, nr. 9597/05.07.2021; 

- adresa Sindicatului salariaților din administrația publică locală a județului Vaslui nr. 
2/30.06.2021; 

în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 
494 alin. (1) și alin. (2), art. 1, art. 2, art. 3, art. 9, art. 15 din Anexa nr. 7 la Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 
 Art.1. – (1) Se constituie Comisia de disciplină a funcționarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în următoarea componență: 

a) membri titulari: 
 Președinte: Ursulescu Diana Elena – secretar general al județului; 
 Membri: Ciobanu Ramona Alina, șef serviciu - Serviciul Managementul Resurselor Umane;              
                  Ochianu Gheorghe, consilier - Direcția Economică, desemnat de Sindicatul                       
                   salariaţilor din administraţia publică a judeţului Vaslui; 

b) membri supleanți: 
 Dragomir Mihaela, director executiv - Direcția Administrație Publică, supleant al 

președintelui Comisiei de disciplină; 
 Sîrbu Margareta, consilier - Serviciul Managementul Resurselor Umane, supleant al 

membrului titular Ciobanu Ramona Alina; 
 Stroescu Alina Ștefania, consilier - Direcția de Dezvoltare și Cooperare, supleant al 

membrului titular Ochianu Gheorghe, desemnat de Sindicatul salariaţilor din administraţia 
publică a judeţului Vaslui. 

          (2) Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența 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 
condițiile legii. 
          (3) Membrii titulari și supleanți ai Comisiei de disciplină sunt numiți pe o perioadă de 3 
ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în condițiile legii. 

(4) Funcționarea și atribuțiile Comisiei de disciplină sunt prevăzute în anexa nr. 7 la 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(5) Comisia de disciplină își desfășoară activitatea la sediul Consiliului Județean Vaslui. 
Art.2. – Se numește, pe durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină, secretar 

titular doamna Buhuși Anca Elena, consilier - Serviciul Managementul Resurselor Umane, iar 



secretar supleant – doamna Filipescu Cristina Monica, consilier juridic - Direcția Administrație 
Publică. 

Art.3. – În situația instituțiilor publice aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului 
Județean Vaslui, care au mai puțin de 30 funcții publice, Comisia de disciplină prevăzută la 
alin. (1) este constituită și pentru acestea, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3) din 
anexa nr. 7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Dispoziția nr. 
547/2019 privind constituirea Comisiei de disciplină a Consiliului Județean Vaslui, se abrogă. 

Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții revine persoanelor 
desemnate la art.1 și art.2. 

Art.5. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta dispoziție 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1 și 
art.2, precum și instituțiilor publice interesate. 

 
                                                                                          Dată astăzi, 05.07.2021 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
        Dumitru Buzatu 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                             Diana - Elena Ursulescu 


