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D I S P O Z I Ţ I A NR. 61/ 2017
privind constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a d-lui
Toderesc Darius-Dorin – paznic, personal contractual în aparatul de
specialitate al primarului comunei Densuș

Primarul comunei Densus, judetul Hunedoara;
Având în vedere referatul întocmit în acest sens, înregistrat sub numărul
54/61 din 15.05.2017;
În urma sesizării verbale a d-lui Vîrtopean Ionel Adrian – primarul
comunei Densuș, prin care a relatat faptul că în duminică, 14 mai 2017, la ora 10,00 a
venit la sediul Primăriei comunei Densuș și a constatat că d-l Toderesc Darius-Dorin,
nu se afla la serviciu.După masa, în jur de ora 18,00, din nou a trecut pe la sediul
Primăriei și d -l Toderesc Darius-Dorin se afla în parcarea din fața sediului Primăriei
comunei Densuș și consuma băuturi alcoolice .
În temeiul art. 251, coroborat cu art. 247 din Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii, republicată, art. 12, alin. 1 şi art. 24, alin. 1 din Legea nr. 477/2004, privind
Codul de conduită a personalului contractual din unităţile şi instituţiile publice;
Ținând cont de prevederile art. 19 din Regulamentul de ordine interioară,
aprobat prin Dispoziția Primarului comunei Densuș, nr. 97/2016 .
În baza prevederilor art. 63, alin. (1), litera „d”, alin. (5), litera “a”, art.
68, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1.- Constituirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă a d-lui
Toderesc Dorin – paznic, personal contractual în aparatul de specialitate al primarului
comunei Densuș, în următoarea componență:
Președinte: Gînțăgan Marius Octavian – consilier juridic
Membrii: Socaciu Gheorghe – bibliotecar
Dinișoni Emilia -Monica - referent
Art. 2.- Prezenta dispoziţie se poate contesta la Tribunalul Hunedoara în
termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 3. -Prezenta dispoziţie se va comunica membriilor comisiei,
compartimentului secretariat din cadrul Primăriei comunei Densuş şi Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara.
Densuş, 15 mai 2017
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