
INSTITUTIA PREFECTULUI — JUDETUL BRAILA 	 Nr. 35 
din 24.09. 2020 

COMISIA DE DISCIPLINA - SECRETARI UAT-uri 

Exemplar nr. 

RA PORT 
incheiat la data de 24.09.2020 

COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU ANALIZAREA SI PROPUNEREA MODULUI DE 
SOLUTIONARE A SESIZARILOR PRIVITOARE LA FAPTELE SECRETARILOR UNITATILOR 
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL BRAILA SESIZATE CA ABATERI DISCIPLINARE, in 
componenta artuali7ata prin Ordinul Prefectului nr. 189/09.04.2020, iespecLiv : 

1. 1— Subprefect, presedinte; 
2. — Secretarul general at municipiului Braila — membru supleant; 
3. — Secretarul general al comunei Surdila Gaiseanca — membru titular, si 

— consilier juridic — secretarul comisiei, 

AVand in vedere sesizarea inregistrata la Institutia Prefectului — Judetul Braila sub nr. 
5434/03.04.2020, de caste doamna 	 domiciliata in comuna Dudes% 

nr. 	; 

- Persoana a carei fapta este reclamata' : di. , 	 — secretarul general al 
UAT Dudesti, judetul Braila; 
- Faptele sesizate : neindeplinireafindeplinirea defectuoasa a unor atributii aflate in fisa 
postului. 

COMISIA 

Constata urmatoarele : 

thin sesizarea inregistrat5 la Institutia Prefectului — Judetul Braila, doamna 
_ solicit5 in conformitate cu prevederile art. 242 alin. 6, art. 249 alin. 4, art. 430, 

art. 431, art. 433, art. 200, art. 255, cu prevederile din partea III, partea IV si partea VII din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizat si in temeiul 
prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile i completarile 
ulterioare, analizarea legalitatii actelor administrative adoptate de c5tre Consiliul 
Local al comunei Dudesti in sedintele desfasurate in datele de 23.01.2020 si 
10.02.2020 precum si neindeplinirea indatoririlor secretarului general al Unitatii 
Administrativ Teritoriale a comunei Dudesti. 



In fapt, Comisia de disciplina constituita la nivelul Institutiei Prefectului — judetul 
Braila, in temeiul art.4 alin.(2)- (3), (5) si art. 6 din H.G.nr.1344/2007 privind normele de 
organizare Si functionare a comisiilor de disciplina, a fost sesizata de catre doamna 
constituindu-se in data de 08.04.2020 dosarul nr. 1/2020 . 

Asa cum rezulta din cuprinsul sesizarii, procesele-verbale ale sedintelor consiliului local 
din data de 23.01.2020 si din data de 10.02.2020 nu au fost publicate in termenul prevazut 
de art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizata. Mai mult procesul-
verbal din data de 23.01.2020 este incomplet deoarece la punctul 4 de pe ordinea de zi nu sunt 
consemnate toate discutiile care au loc iar procesul verbal din data de 10.02.2020 

".„ este semnat de mai multi consllieri locali in mod nejustificat s/ In mod diferit feta' de 
procesele verbale anterioare, fiind foarte relevant faptul ä este semnat inclusiv de un consffler 
local, domnul , care nu a fast prezent la sedinta consiliului local din data de 
10.022020." 

Se mai precizeaza faptul ca, 
Din continutul procesului verbal de sedinta, re/es o serie de afirmatii eronate, care nu 

corespund 	 invoca" prezenta doamnei 	 si intreruperea destasurarll 
sedintet desi sedinta a fost deschisa de citre presedintele de sedinta dupg ora 10. Doamna 
, 	afirmSnd in sesizarea adresata comisiei de discipline' urma'toarele"...in ziva de 10.022020, 
In jurul ore! 09.50, fiTho' in concediu de odihnS, m-am prezentat la sediul VAT comuna Dudesti.." 

In concluzie se solicita, 

" analizarea legalitatll veridicititll celor daub' procese verbale de sedinta" din data de 
23.01.2020, respectiv din data de 10,022020 prin revocarea/anularea acestora"; 

- verificarea 	 hotgrarllor conslliului local adoptate in sedintele ma/ sus 
mentionate; 

- cercetarea administrativa in vederea identificatll cauzelor ce au stat la inchticarea 
dreptului de acces la informag publice. 

In conformitate cu prevederile art. 29 din H.G.nr.1344/2007, privind normele de 
organizare si functionare a comisiilor de disciplina, modificata i completata, precum si a 

5  Procedurii de lucru, Comisia de disciplina a procedat la verificarea respectarii termenului de 
depunere a sesizarii, la identificarea obiectului sesizarii si a stabilirii competentei de solutionare, 
precum si la verificarea elementelor constitutive ale sesizarii. 

S-a putut constata competenta comisiei sesizate potrivit celor retinute in continuare, 
respectarea termenului prevazut de art. 28 alin.(2) din HG nr. 1344/2007(3 luni de is data 
savers/Ili faptei sesizate), retinandu-se cà obiectul sesizarii II constituie incNcarea unor atribugi 
specitice exerciaril funcgei de secretar general al comunei. Comisia constata di in ceea ce 
priveste verificarea hotarardor adoptate de consiliul local nu are competenta legate, 
aceasta revenind prefectului conform art. 252 al/n. 1 lit. "c " coroborat cu cele ale art 255 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

In vederea efectuarii procedurii de cercetare administrativa s-a constituit Dosarul cu 
numar unic 1/2020, considerandu-se necesar ca pentru cercetarea faptelor sesizate sä fie 
administrate ca probe inscrisuri, martori, precum i audierea persoanelor implicate. 

Fata de aspectele expuse in sesizare domnul secretar general 	 a depus 
intampinarea inregistrata cu nr. 13/22.06.2020. 
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In vederea cercetarii faptelor sesizate, comisia a administrat urmatoarele 
probe : 

INSCRISURI:  

- adresa inregistrata in registru de corespondenta at comisiei de discinlina cu nr. 8/ 10.06.2020 
Cu actele aferente depuse cu ocazia audierii de Cate doamna ' 

- adresa inregistrata in registru de corespondenta al comisiei de disciplina Cu nr. 19/ 21.07.2020 
Cu actele aferente demise de care doamna 	 urmare a comunicarii intampinarii 
secretarului general at UAT comuna Dudesti. 

- adresa inregistrata in registru de coresoondenta at comisiei de disciplina cu nr. 16/ 07.07.2020 
transmisa de care domnul 

- intampinarea domnului secretar general at UAT comuna Dudesti, 	 Cu actele 
aferente, inregistrata in registru de corespondenta al comisiei de disciplina cu nr. 13/ 
22.06.2020 

- adresa UAT comuna Dudesti, inregistrata in registru de corespondenta al comisiei de disciplina 
cu nr. 12/ 22.06.2020, cu referire la solicitarea privind inregistrarea audio sau video a sedintelor 
consiliului local. 

- adresa domnului secretar general 	, 	 cu actele aferente, inregistrata in registru 
de corespondenta al comisiei de disciplina cu nr. 20/ 24.07.2020 

- adresa Institutiei Prefectului- Judetul Braila inregistrata Cu nr. 11136/05.08.2020, cu actele 
aferente, referitoare la rezultatul verificarii legalitatii Hotararilor CL Dudesti. 
- adresa Institutiei Prefectului- Judetul Braila inregistrata Cu nr. 11864/18.08.2020, Cu actele 

aferente, respectiv: Dispozitia de convocare nr. 37/31.01.2020 care cuprinde ordinea de zi cu 
proiectele supuse dezbaterii si copia referatului comisiei de specialitate anexat la hotararile 

• 	adoptate. 

MARTORI:  

In sedinta din data de 19.08.2020 au fost audiati martorii propusi de domnul secretar 
general 	, 	 prin intampinarea nr. 13/22.06.2020 si a celor clarificate prin adresa 
nr.20/24.07.2020: domnul 	 r orimarul comunei Dudesti, domnul ' 
viceprimarul comunei Dudesti i domnul 	 le- consilier local. 

Marton' propusi de doamna 	 prin adresa inregistrata sub nr.8/10.06.2020, 
domnii consilieri 	 i 	 , citati pentru sedinta din data de 08.07.2020 
nu s-au prezentat.  Domnul 	a transmis care comisia de disciplina un inscris, 
inregistrat in registru de corespondenta al comisiei de disciplina Cu nr. 16/ 07.07.2020. 

De asemenea s-a dispus, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2, lit, a) din HG 
1344/2007, audierea autorului sesIzarli, doamna . 	si a domnului secretar general al 
UAT Dudesti, 	 , functionarul public a caror fapte au fost sesizate ca fiind abateri, 
In data de 10.06.2020, rezultatul fiind consemnat in procesele- verbale de audiere. 
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La sedinta din data de 05.08.2020 a fost audiat domnul I _ 	J-  consilier juridic 
In cadrul Institutiei Prefedului- Judetul Braila. 

Analizand sesizarea formulate' i probele administrate in cauz5, comisia, in 
unanimitate, apreciaza cà in speta, prin aspectele semnalate, se constata intarzierea 
sistematica in efectuarea lucrarilor de catre secretarul general al UAT Dudesti, Wand 
In considerare abaterea disciplinara prevazuta de art. 492 alin. (2) lit. "a" din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ Cu modific5rile ulterioare. 

In motivarea acestei aprecieri comisia a retinut din analiza probelor 
administrate si a dezbaterilor derulate urm5toarele: 

Potrivit art: 252 alin: (1) lit. "C" coroborat Cu cele ale art.255 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, prefectul verifica legalitatea actelor 
administrative ale consiliului local. 
"ART. 252 

Categorii de atributii ale prefectului 
(1) Prefectul indeptineste unnatoarele categorii de atributii: 
c) atributii privind verificarea legaIitaii actelor administrative ale autoritatilor 

administratiei publice locale i atacarea actelor administrative ale acestor autoritati 
pe care le considera ilegale;" 
"ART. 255 

Atributii privind verificarea legalitaii 
(1) Prefectul verified legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale 

consiliului local §i ale primarului." 
Prin urmare Cu adresa nr 22/27.07.2020 Comisia de disciplina s-a adresat Institutiei 

Prefectului- Judetul BriIa, Compartimentului controlul legalitatii actelor si contencios 
administrativ Cu rugamintea de a transmite rezultatul verificarii legalitatii hotararilor adoptate de 
Consiliul local Dudesti in cadrul sedintelor din datele de 23.01.2020 si 10.02.2020. Cu adresa nr. 
11136/05.08.2020 Institutia Prefectului- Judetul Braila prin consilier juridic ne 
raspunde urmatoarele: 

In sedinta Consiliului local al comunei Dudesti din data de 23.01.2020 au -lost adoptate 4 
hotarari. • 	Pentru Hotararea nr. 1/ 23.01.2020 a fost formulata o adresa in vederea comunicarii 
rapoartelor compartimentului de resort iar pentru Hotararea nr. 2/23.01.2020 s-a constatat Ca a 
fost invocat in preambul acte normative abrogate, motiv pentru care a solicitat indreptarea 
erorilor materiale. Hotararile 3 si 4 au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale, motiv 
pentru care nu se impune promovarea unei actiuni in contencios administrativ. 

Prin adresa nr. 2079/17.06.2020 inregistrata la Institutia Prefectului cu nr. 
9038/19.06.2020 au fost comunicate cele solicitate. 

Referitor la Hotararile adoptate insedinta din data de 10.02.2020 de la nr. 5 la nr. 15 se 
precizeaza Ca nu au fost constatate aspecte de nelegalitate. 

In ceea ce priveste solicitarea de verificare a legalitatii proceselor verbale a acelorasi 
sedinte ale Consiliului local, comisia constata cä, potrivit legislatiei incidente nu are competente, 
documentele criticate continand sinteza dezbaterilor din sedinta si modul de exercitare a votului 
fiecarui consilier, aceste aspecte fiind asumate prin semnatura de cant secretarul general al 
UAT-ului si presedintele de sedinta, asa cum prevad dispozitiile art. 138 alin. 13-15 din OUG 
57/2019: 
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"(13) Sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum i modul in care si-a 
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat 
de presedintele de sedinta si de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale. 

(14) Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale ii asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor 
consemnate. 

(15) La inceputul flecarei sedinte, secretarul general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. 
Consilierii locali i primarul au dreptul ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sä 
conteste continutul procesului-verbal §i sà ceará mentionarea exacta a opiniilor exprimate 
in sedinta anterioard." 

De altfel, atat prin adresa depus8 cu ocazia audierii din data de 10.06.2020, cat si in 
raspunsul inregistral Id deka de 21.07.2020 formulat la intampinarea depusa de secrotarul 
general al UAT comuna Dudesti, doamna ,solicita analizarea veridicitatii procesului 
verbal al sedintei Consiliului local din data de 10.02.2020. 

Faptul c secretarul general al unitatii administrativ teritoriale nu ar fi dus la indeplinire 
atributiile prevazute la art. 138 alin. 17 din OUG nr. 57/2019, modificata Si completata, in sensul 
ca nu ar fi afisat procesul verbal de sedinta, nu afecteala legalitatea actelor administrative 
adoptate, find doar o operatiune tehnico-administrativa ulterioara deslasurarii sedintelor de 
consiliu local. 

Referitor la publicarea documentelor aferente sedintelor pe site-ul comunei, in 
intampinarea depusa in data de 22.06.2020 si a clarificarilor din adresa inregistrata in 
24.07.2020, domnul precizeaza c site-ul comunei este in constructie deoarece 
din motive financiare comuna Dudesti nu are un contract cu o firma specializata, urmand ca in 
cursul acestui an sa se achizitioneze un astfel de serviciu. 

Toate aspectele mai sus relatate au fast transmise i doamnei 	 prin adresa nr. 
7214/14.05.2020, prin comunicarea in data de 10.07.2020 a intampinarii si a actelor anex6, 
depuse de secretarul general al UAT Dudesti. 

Din raspunsul formulat la intampinarea domnului 	 ,a, inregistrat sub nr. 

19/21.07.2020, doamna 	 precizeala faptul cat "secretarul general nu si-a indeplinit 
atributiile privind punerea la dispozitie a informatiilor de interes public solicitate, nici pan la 
data prezentei". 

Potrivit aspectelor retinute in timpul audierilor si din intampinarea depusa de 
secretarul general at UAT Dudesti se mentioneaza urmatoarele: 

- sedinta ordinara a Consiliului local Dudesti din data de 10.02.2020 a fast convocata in 
termen legal, in format electronic la data de 05.02.2020. Pe convocare se poate vedea ca la 
data de 10.02.2020 ora 9.00 au fast convocate si comisiile de specialitate, in intervalul orar 
9.00-10.00 cand doamna a intrat in biroul domnului primar erau in desfasurare 
sedintele pe comisii. Biroul domnului primar este locul de desfasurare al sedintelor de consiliu 
local. 

- intr-adevar procesul verbal al sedintei din data de 10.02.2020 este semnat de toti 
consilierii prezenti la solicitarea domnului primar. Acest aspect nu constituie o ilegalitate. 
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- domnul consilier 	 a fast prezent la sedinta din data de 10.02.2020, 
acesta ajungand cu intarziere, dupa inceperea sedintei. Acest aspect a fost relatat comisiei de 
toti cei care au fast audiati in calitate de martori : primarul comunei, viceprimarul si consilierul 
local 	 Doamna ' 	 a parasit sediul UAT Dudesti la 5 minute dupa 
deschiderea sedintei de consiliu local ( din relat5rile domnului - presedintele de 
sedinta din data de 10.02.2020), prin urmare nu avea de unde sä constate absenta domnului 
consilier. 

Cu privire la sedintele comisiilor de specialitate, conform art. 141 alin. 8 si 14 din OUG nr 
57/2019 : (8) "5edintele comisiilor de specialitate se desfasoar5 inaintea sedintelor 
consiliului local, atunci cand ordinea de zi a gedintei acestuia cuprinde sarcini sau 
proiecte de hothead asupra carora i se solicita avizul." 
(14) "Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, 
intr-un proces-verbal. Dupa incheierea gedintei, procesul-verbal este semnat de 
catre presedintele i secretarul comisiei." 

Domnul _ 	 __ • secretarul general al UAT Dudesti arata comisiei cä si-a 
Indeplinit sarcinile de serviciu privind convocarea, modul de desfasurare al sedintelor de consiliu 
local si transmiterea documentelor de sedint8 si a fost respectata legislatia privind protectia 
datelor cu caracter personal. 

Mai mult conform int5mpinarii depuse si a audierii, domnul 	 considera ca 

sesizarea doamnei 	 este un act de razbunare personal 8 impotriva d8nsului, a sotiei Si 
a primarului din localitate, toate aceste acte find in scop politic, electoral. Acest aspect se 
retine si in urma audierii celorlalti martori. 

Domnul 	 martorul doamnei 	 precizeaza in adresa nr. 
16/07.07.2020 "in opinia mea discutia dintre doamna 	 si domnul primar 

. este de ordin personal si nu are legatura cu sedinta destasurat5 la 
data de 10.02.2020". 

In contextul celor retinute in raport. comisia de disciplina a stabilit ca l  astfel se r8spunde 
in termenul legal si solicithrii doamnei , inregistrata la Institutia Prefectului- Judetul 
Br8ila sub nr. 13264/31.08.2020 si in registrul de corespondenta al comisiei de disciplina la nr. 
32/10.09.2020. 

Pentru argumentele prezentate, COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU ANALIZAREA SI 
PROPUNEREA MODULUI DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR PRIVITOARE LA FAPTELE 
SECRETARILOR UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL BRAILA SESIZATE 
CA ABATERI DISCIPLINARE 

PROPUNE: 

APLICAREA SANCTIUNII DISCIPLINARE " mustrare scrisa" domnului 
secretarul general at UAT a comunei Dudesti, Judetul Br'aila in temeiul art. 492 atm. (3) lit. „ a" 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare, intrucat se confirma 
savarsirea abaterii disciplinare prevazute la art.492 alin.(2) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ulterioare, respectiv: 

• intarzierea sistematith in efectuarea lucthrilor, spec-Ike atributillor postultn,". 
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Prezentul raport a fost Intocmit au, 24.09.2020, respectandu-se termenul legal de 

solutionare a sesizarii respectiv "cel mult 6 luni de la data sesizarii comisiei de disciplina" 
conform art. 492 alin. (81 din OUG nr. 57/2019. urmand a fi comunicat Primarului comunei 
Dudesti, doamnei si cl-lui - secretarul general al UAT Dudesti, 
judetul Braila, conform art.49 alin.(3) din H.G.nr.1344/2007, modificata i completata. 

Drept pentru care s-a Intocmit prezentul raport In 4 ( patru) exemplare din care trei 
pentru a fi comunicate conform celor retinute mai sus si un exemplar pentru dosarul comisiei de 

disciplina. 

Comisia de Disciplina, 

- Subprefect, presedinfirst. q 

Secretarul general al muniakagtla - membru supleant; 

- Secretarul general al comunei Surdila Gaiseanca - membru titular; 

- consilier juridic - secretarul comisiei. 
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