
DISPOZIȚIA 
 nr. 13 din 20 iunie 2022 

privind realizarea cercetării disciplinare prealabile, în cazul săvârșirii abaterilor 
disciplinare de către personalul contractual din Compartimentului de audit 

public intern înființat la nivelul Filialei Județene Mehedinți a Asociației 
Comunelor din România 

Analizând Referatul de sesizare a abaterii disciplinare, înregistrat sub nr. 
32 din data de 20.06.2022, se impune realizarea cercetării disciplinare având în 
vedere săvârșirea unei abateri disciplinare grave de către personalul contractual din 
Compartimentului de audit public intern înființat la nivelul Filialei Județene Mehedinți 
a Asociației Comunelor din România; 

Având în vedere prevederile art. 247, art. 248, art. 250, art. 251 și art. 252 
din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Regulamentului intern al Filialei Județene 
Mehedinți a Asociației Comunelor din România; 

În conformitate cu prevederile art. 37 din Statutul Filialei Județene 
Mehedinți a Asociației Comunelor din România, 

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE MEHEDINȚI A ASOCIAȚIEI COMUNELOR 
DIN ROMÂNIA emite următoarea dispoziție: 

Art. 1 (1) Se împuternicește comisia de disciplină în componența desemnată prin 
Dispoziția nr. 12 din 04 aprilie 2022, să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă a 
doamnei Floriana PUICAN, pentru a investiga săvârșirea  abaterii disciplinare grave de 
către aceasta în calitatea sa de salariat în cadrul Compartimentului de audit public intern, 
înființat la nivelul Filialei Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România, 
abatere disciplinara ce a fost sesizata prin Referatul de sesizare a abaterii disciplinare 
înregistrat sub nr. 32 din data de 20.06.2022; 

(2) Comisia de disciplina are componența desemnată prin Dispoziția nr. 12 din 
04 aprilie 2022, respectiv membrii titulari: Cornel ȘONTEA – președinte; Andreea-
Mihaela JIANU – membru; Ionela TRANCOTĂ – membru; Grațiela PLĂCINTARU – 
secretar și membrii supleanți: Mihail-Eleodor ȚEPELUȘ – președinte; Liana-Antoanela 



CIOBOTEA – membru; Ileana NEGOIȚESCU – membru; Ramona-Mihaela TITERLEA – 
secretar. 

Art. 2  Membrii comisiei de cercetare disciplinară î  i vor prezenta salariatei Floriana 
PUICAN faptele ce i se impută și dovezile în acest sens, cu mențiunea ca doamna 
Floriana PUICAN are dreptul conferit de Codul Muncii de a  formula și susține toate 
apărările în favoarea sa și de a oferi comisiei toate probele și motivațiile pe care le 
consideră necesare. 

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi atacată, conform Legii nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, la Tribunalul Mehedinți – Secția mixtă de contencios administrativ 
și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții 
se încredințează membrii comisiei numite la art. 1. 

Art. 5 Prezenta dispoziție, prin grija președintelui Filialei Județene Mehedinți a Asociației 
Comunelor din România: 

a) se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) se aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet a Filialei
Județene Mehedinți a Asociației Comunelor din România;

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE MEHEDINȚI 

A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, 

Cătălin DRĂGHICI, 

PRIMARUL COMUNEI BREZNIȚA OCOL 


