ROMAN IA
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind constituirea Comis iei de disciplina ~i a C,om isiei paritare pentru functionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consili ul ui J udetean Suceava ~i Directiei
de Ad min istrare a Domeniului Public s i Privat al J udetului Suceava

.

.

llie NITA Vicepre$edinte al Consiliului Judetean Suceava, desemnat pentru a exercita
atributiile Pre$edintelui Consiliului Judetean Suceava , in numele acestuia, prin Dispozitia
Pre$edintelui Consiliului Judetean Suceava nr. 1042/21.12.2015;
Analizand Referatul Directiei generale organizare, resurse umane l?i achizitii publice nr.
2984 7/15.12 .2015 ;
Tinand cont de procesul - verbal nr. 29387 /10.12.2015 al l?edintei de desemnare a
reprezentantilor functionarilor publici in Comisia de disciplina l?i in Comisia paritara pentru
functionarii publici din cadru l aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Suceava 9i
Directiei de Administrare a Domeniului Public !?i Privat al Judetului Suceava;
Avand In vedere prevederile art. 73 alin . (1) $i alin . (2) l?i ale art. 79 alin. (1) l?i alin. (2)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, ale art. 3, art. 4 lit. b), art. 6 ~i art. 9 din Hotararea Guvernului Romaniei
nr. 833/2007 privind normele de organizare $i functionare a comisiilor paritare $i incheierea
acordurilor colective, cu modificarile ulterioare, ale art. 3 l?i art. 4 din Hotararea Guvernului
Romaniei nr. 1344/2007 privind normele de organizare $i functionare a comisiilor de disciplina ,
cu modificarile l?i completarile ulterioare l?i ale Dispozitiei Pre~edintelui Consiliului Judetean
Suceava nr. 800/04 .12.2015 privind convocarea functionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Suceava l?i Directiei de Administrare a Domeniului Public $i
Privat al Judetului Suceava, pentru a participa la desemnarea reprezentantilor in comisia de
disciplina $i comisia paritara ;
Tn temeiul art. 103 alin . (2) ~i al art. 106 alin . (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare emite urmatoarea

D I S P 0 Z I T I E:
Art.1. - Se constituie Comisia de disciplina pentru functionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Suceava $i Directiei de Administrare a
Domeniului Public $i Privat al Judetului Suceava, in componenta prevazuta in Anexa nr. 1 care
face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. - Se constituie Comisia paritara pentru functionarii publici din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Suceava $i Directiei de Administrare a Domeniului Public $i
Privat al Judetului Suceava, in componenta prevazuta in Anexa nr. 2, care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.3 - Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Suceava $i Directia de
Adm inistrare a Domeniului Public $i Privat al Judetului Suceava var aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.

Su ce avr.i,

?~

Anexa nr. 1 ~

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

COMISIA DE DISCIPLINA

pentru fun ctionarii publici din cadrul aparatului de specia litate al
Consiliulu i Judetean Suceava ~i Directfoi de Administrare a Domen iu lu i Public ~ i Privat
al J udetului Suceava

Nr.
crt.

Numele

~i

Functia pu blica

prenumele
Membri titulari

Directia/Serviciul/Biroul/
Compartimentul

~i

Pre~edintele

membri supleanti desemnati de
Consiliului Judetean Suceava

MEMBRI TITULAR!
1. Dugan Gabriela
2. Savin Elena - lonela

director executiv
director executiv

Directia manaqementul proiectelor
Directia dezvoltare 9i relatii cu
institutiile publice

sef birou
consilier juridic, grad
profesional principal

Biroul buget
Serviciul juridic 9i contencios

MEMBRI SUPLEANTI

1. Suhan Lacramioara
2. $tefan Veronica

Membri titulari

~i

membri supleanti

ale~i

de functionarii publici

MEMBRI TITULAR!
1.

Flori9tean Rodica

director executiv

Directia economica

MEMBRI SUPLEANTI
1.

$iloche Gabriel

$ef serviciu

Serviciul tehnic 9i investitii

Secretar titular: Stanciu Lacramioara - consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul
resurse umane ~i salarizare din cadrul Directiei generale organizare, resu rse umane ~i achizitii
publice;
Secretar supleant: $uleap Cristina - consilier, grad profesional principal la Compartimentul
evidenta lucrarilor consiliului judetean .
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Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

COMISIA PARITARA
pentru fun ctionarii publ ici din cadrul aparatului de s pecialitate al
Consiliului Judetean Suceava ~i Directiei de Administrare a Domeniulu i Public
al Judetului Suceava

Nr.
crt.

Numele

~i

Functia publica

prenumele

~i

Privat

Directia/Serviciul/Biroul/
Com artimentul

Membri titulari !?i membri supleanti desemnati de
Pre~edintele Consiliului Judetean Suceava

MEMBRI TITULAR!
1.

Beldiman Mihaela - Elena

2.

Gradinariu lulian

director general
9ef birou

Directia generala organizare,
resurse umane si achizitii publice
Biroul relatii cu institutiile publice 9i
agentii economici

MEMBRI SUPLEANTI

1.

Tugui Doina

director executiv

Directia de Administrare a
Domeniului Public ~i Privat al
Judetului Suceava

Membri titulari ~i membri supleanti ale~i de functionarii publici

MEMBRI TITULAR!
1.

Andriu Tudor - George

arhitect 9ef

Directia Arhitect ~ef

2.

Moldovan Gheorghe Alexandru

director executiv

Directia juridica

MEMBRI SUPLEANTI
~ef

1. Oniceanu Maria - Tamara

serviciu

Serviciul juridic

~i

contencios

Secretar titular: Maerean Liliana - sef serviciu la Serviciul resurse umane si salarizare din
cadrul Directiei generale organizare, resurse umane 9i achizitii publice;
Secretar supleant: Sturzu Floarea - inspector, grad profesional superior la Serviciul resurse
umane 9i salarizare din cadrul Directiei generale organizare, resurse umane ~i achizitii publice.
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