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D I S P O Z I Ţ I A Nr. 71/ 12.04.2021
cu privire la constituirea Comisiei de Cercetare disciplinară a doamnei Rață
Maria, guard în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul
Tulcea
DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea;
Analizând referatul nr.4562/12.04.2021, prezentat de domnul Enache Viorel,
consilier resurse umane, privind lipsa nejustificată de la serviciu a d-nei Rață Maria, cu
domiciliul în comuna Jijila, județul Tulcea, având CNP-............................, angajată a U.A.T.
Comuna Jijila, județul Tulcea în temeiul Contractului individual de muncă nr.9/01.09.2005, în
funcția de guard.
În scopul desfășurării procedurii cercetării disciplinare prealabile, în conformitate cu
dispozițiile art.251 din Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1.Se constituie Comisia de Cercetare disciplinară, în următoarea componență:
-

Dl ENACHE VIOREL în calitate de Președinte, având funcția de consilier superior
resurse umane la Primăria Jijila;
Dl CALUSCHI ION în calitate de Membru 1, având funcția de consilier superior la
Primăria Jijila;
Dna DUDUȚĂ VIOLETA în calitate de Membru 2, având funcția de inspector asistent
la Primăria Jijila;

.
Art.2.Atribuțiile Comisiei de Cercetare disciplinară se desfășoară cu respectarea tuturor
dispozițiilor legale în vigoare, prevăzute de Codul Muncii și constă în:
5. Convocarea în scris, a d-nei RAȚĂ MARIA, care a săvârșit posibile fapte, ce pot
constitui abateri disciplinare, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii,
convocarea va preciza, posibilitatea d-nei RAȚĂ MARIA, de ași formula punctul de
vedere în scris și de al trimite la UAT Jijila, pe e-mail, fax, poștă, cel târziu până la
data convocării;

6. Audierea d-nei RAȚĂ MARIA, cu ocazia prezentării la convocare și încheierea
procesului-verbal al audierii;
7. Redactarea raportului de cercetare disciplinară, care să cuprindă, dacă este cazul și
propunerea de sancțiune disciplinară;
8. Transmiterea conducerii Primăriei Comunei Jijila, a tuturor documentelor efectuate, în
legătură cu cercetarea disciplinară a d-nei RAȚĂ MARIA;
.
Art.3.Persoanele nominalizate prin prezenta dispoziție și toate compartimentele și
structurile competente vor pune în aplicare prevederile acesteia.
Art.4.Prezenta dispoziţie, va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea,
Compartimentului resurse umane şi persoanelor în drept.
Primar,
Deacu Costică

Contrasemnează secretar general al comunei Jijila,
Acriș Dumitru

