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DISPOZITIA NR.70 
 
Privind:ăconstituireaăComisieiădeădisciplinaălaănivelulăPrim<rieiăcomuneiăDanicei 群iă

Prim<rieiăcomuneiăStoilesti,ăjude郡ulăVâlcea 
 
            Pirneci Dumitru – primar al comunei Danicei,ăjudeţulăVâlcea: 
     Având în vedere referatul înregistrat la nr. 2360/09.07.2021  prin care  domnul 
Voiman Ionut Narcis, secretarul general al comunei Danicei delegat, propune 
constituireaăcomisieiădeădisciplinaălaănivelulăPrim<rieiăcomuneiăDanicei 群iăPrim<rieiă
comunei Stoilesti, jude郡ulăVâlcea; 
     V<zândă adresaăPrim<rieiă comunei Stoilesti, jude郡ulăVâlceaă inregistrataă subă nr. 
4791/09.07.2021, prin care ni se comunica numeleămembriloră titulariă 群iă suplean郡iăă
desemnati în comisia de disciplina constituita la nivelul celor doua primarii; 
     軍inând cont de Procesul-Verbal nr. 2375/09.07.2021 prin care prin care 
func郡ionariiă publiciă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală primarului comunei 
Danicei,ăneorganiza郡iăînăsindicat,ăauădesemnatămembrulătitulară群iăsupleantulăacestuiaă
în comisia de disciplina,prin vot secret; 
     Înă conformitateă cuă prevederileă art.155,ă alin.1,lit.(a)ă 群iă alin.2,lit.(c)ă 群iă art.494ă
alin.(1) – (3)ă 群iă alin.(81),coroborat cu prevederile art.1,alin.3,art.2,alin.1-alin.8ă 群iă
art.3,alin.1-alin.3 din Anexa nr.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioareă;ă 
În temeiul art.196,alin.1,lit.(b)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,ăemităurmatoarea; 
 

DISPOZIŢIE 
 
 Art.1. Seă constituieă Comisiaă deă disciplin<ă laă nivelulă ă Prim<rieiă comuneiă
Danicei 群iăPrim<rieiăcomuneiăStoilesti, jude郡ulăVâlceaăpentruăoăperioadaădeă3 ani cu 
posibilitarea reînnoirii mandatului, din urmatorii membrii titulari dup<ă cumă
urmeaz<: 
1. Obogeanu Gheorghe- secretar general al comunei Stoilesti – desemnat de primarul 
comunei Stoilesti; 
2. Voiman Ionut Narcis – secretar general al comunei Danicei delegat – desemnat 
de primarul comunei Danicei; 
3. Popescu Elena – Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoilesti – reprezentanta a sindicatului 
functionarilor publici din cadrul Primariei comunei Stoilesti; 
  



 

          Art.2. - Seănumescămembriăsuplean郡iăaiăComisieiădeădisciplinaăconstituitaălaăă
nivelulă ăPrim<rieiă comuneiăDanicei 群iăPrim<rieiă comuneiăStoilesti, jude郡ulăVâlceaă
pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitarea reînnoirii mandatului,dup<ăcumăurmeaz<: 
 1. Virtopeanu Remus Cristian – Inspector taxe si impozite in cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Stoilesti, ca presedinte supleant desemnat de 
primarul comunei Stoilesti, judetul Valcea; 
          2. Codreanu Marin Ionut – Inginer Agronom clasa I grad principal in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei – memebru supleant 
desemnat de majoritatea functionarilor publici din cadrul Primariei Danicei 
          3. Dicu Gheorghe – Ag. Agricol, clasa I grad principal din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Danicei – secretar supleant al Comisiei de 
disciplina constituita la nivelul Primariei comunei Danicei si Primariei comunei 
Stoilesti, pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinoirii mandatului. 
         Art.3. –  Seănume群teăădomnul Obogeanu Gheorghe, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Stoilesti, presedinte titular al Comisiei de 
disciplina constituita la nivelul Primariei comunei Danicei si Primariei comunei 
Stoilesti, judetul Valcea, pedurata mandatului titularului. 
           Art.4 - Seănume群teăădomnul Voiman Ionut Narcis, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Danicei, secretar titular al Comisiei de disciplina 
constituita la nivelul Primariei comunei Danicei si Primariei comunei Stoilesti, 
judetul Valcea, pedurata mandatului titularului. 
         Art.5. – Se stabileste locul de desfasurare a activitatii  Comisiei de disciplina 
caă fiindă sediulă Prim<rieiă comuneiă Stoilesti; sat Stoilesti; str. Principala; Nr. 1, 
localitatea Stoilesti,ăjude郡ulăVâlcea. 
         Art.6. – Competentele,ă atributiileă 群iă modulă deă desfasurareă aă ă activitatiiă
presedintelui,ămembriloră群iăsecretaruluiăComisieiăădeădisciplin<ăăconstituitaălaănivelulăă
Prim<rieiăcomuneiăDanicei 群iăPrim<rieiăcomuneiăStoilesti, sunt stabilite în Anexa nr. 
7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileă
ulterioare. 
 Art.7.  Prezentaădispozi郡ieăseăcomunic<: 
– Institu郡ieiăPrefectului- Jude郡uluiăVâlcea; 
– Persoanelor nominalizate; 
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