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PROCES VERBAL 

Încheiat în data de 05.03.2020 

 

Având în vedere Adresa nr.6184/28.02.2020 privind convocarea pentru data de 

05.03.2020 în vederea desemnării membrului titular și membrului supleant pentru constituirea 

Comisiei de disciplină, prin votul majorității funcționarilor publici din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

 

Astăzi 05.03.2020, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 s-a procedat la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în vederea desemnării membrului 

titular și membrului supleant pentru constituirea Comisiei de disciplină, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și 

funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificări și completări. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1344/2007, Comisia de disciplină 

are în componență 3 membrii titulari, funcționari publici definitivi numiți în funcția publică pe 

perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnați de conducătorul autorității sau instituției 

publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizația sau organizațiile sindicale 

reprezentative ori de majoritatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice 

pentru care este organizată Comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ 

sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat. 

Pentru fiecare membru titular al Comisiei de disciplină se desemnează căte un membru 

supleant. 

Alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face prin vot secret. 

Membrii titulari și membrii supleanți ai Comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă 

de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 

 

Propunerile au fost următoarele: 

1. Pentru desemnarea membrului titular: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume candidat membru titular 

1.  CORALIUC  ȘTEFANIA 

2.  IAMANDI  CĂTĂLIN  TEODOR 

3.  OREVICEANU  SIMONA 

 

2. Pentru desemnarea membrului supleant: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume candidat membru supleant 

1.  ILIE  RAMONA  FLORENTINA 

2.  LEU  TOPÂRCEANU  NICOLETA 
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La procedură au luat parte și și-au exprimat opțiunile prin vot secret un număr 138 de 

funcţionari publici (conform anexei) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 1, deci cvorumul necesar a fost întrunit. 

Din cele 138 de voturi exprimate, un număr de 135 de voturi au fost valabile și 3 voturi 

anulate ca urmare a opțiunilor exprimate eronat. 

 

Persoanele propuse au primit, ca urmare a exercitării votului secret, un număr de voturi, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume candidat membru 

titular 

Număr voturi 

primite 

1. CORALIUC  ȘTEFANIA 67 voturi 

2. IAMANDI  CĂTĂLIN  TEODOR 29 voturi 

3. OREVICEANU  SIMONA 39 voturi 

 

Ca urmare a numărării voturilor, a fost desemnat următorul funcţionar public ca membru 

titular al Comisiei de disciplină: 

 

1. CORALIUC ȘTEFANIA. 

 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume candidat membru 

supleant 

Număr voturi 

primite 

1. ILIE  RAMONA  FLORENTINA 103 voturi 

2. LEU  TOPÂRCEANU  NICOLETA 32 voturi 

 

Ca urmare a numărării voturilor, a fost desemnat următorul funcţionar public ca membru 

supleant al Comisiei de disciplină: 

 

1. ILIE RAMONA FLORENTINA. 

 

Membrii Comisiei de disciplină nou-alese își vor exercita mandatul pe o perioadă de 3 ani, 

cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 

Prezentul proces verbal se aduce la cunoștința funcționarilor publici prin afișare la sediul 

instituției și prin publicare pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro. 

 

 

Leonida Anton Sebastian __________________ 

Marinescu Elena _________________________ 

Mone Ileana-Adriana _____________________ 

Mușat Mihaela __________________________ 

Raportaru Dan Mihail _____________________ 

 

 


