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DISPOZITIE
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Cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la Comisia de disciplintr a salariafilor
Primiriei municipiului Orhei

in temeiul art.l2 din Codul Administrativ al Republicii Moldova n.ll6 din 19.07.2018;

afi.206-2ll din Codul Muncii nr.154 din 28.03.2003; art.56-60 al Legii nr.l58 din 04.07.2008 cu

privire la func1ia publici $i statutul funcfionarului public; art.29 ti art.32 din Legea privird
Administralia publictr locale nr.436-XVl dir, 28.12.20061. anexa .7 aprobatA prin Hotararca

Guvemului ru.201 din 11.03.2009, luand in coNideratie necesitatea instituirii Comisiei
disciplinare in cadrul Primdriei municipiului Orhei, Primarul municipiului Orhei, DISPINE:

1. Se aproba Regulamentul cu privire Ia Comisia de disciplini a salarialilor Primiriei
municipiului Orhei, conform anexei nI.l la prezenta dispozifie.

2. Se aprobd componenla nominald a Comisiei de disciplind a salarialilor Primdriei
municipiului Orhei, conform anexei m.2 la prezenta dispozifie.

3. Prczenta dispozilie se comunica petsoanelor vizate, intrA in vigoare la data includerii
acesteia in Registrul de Stat al actelor locale qi poate Ii atacate in Judecdtoria Orhei
(adresa:mun.Orhei, str.Vasile Mahu, l3 in termen de 30 zile de la data comunicdrii. in
conformitale cu pre\ ederile Codului Admirlistraliv.

4. Controlul asupm executirii lii mi-l asum.

Pavel VEREJANU
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Anexa ff.I
ta Dispozilia r]tr. lL

dh 1q of. "2t21

REGULAMENTUL
cu privire la comisia de disciplini a salariafilor Primiriei municipiului Orhei

L Dispozitii generale

l. Regulamentul cu privire la comisia de disciplina (in continuare - Regulament) este elaborat in
scopului constatdrii, examindrii, aplicerii corecte qi juste a prevederilor Codului Muncii nr. 154 din
28.03.2003 (art.206 211), Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la tuncfia publicd si statutul
funclionarului public, Hotir6rii Guvemului RM nr.20l din 11.03.2009, anexa ff.7, precum qi alte
legislalii din Republica Moldova, care reglementeazd procesul examindrii abaterilor disciplinare
salarialilor/funclionarilor publici (in continuare - "Salarialii") din subordinea aparatului Primarului
municipiului Orhei.

2. Comisia de disciplind este o structurd deliberativd, fird personalitate juddica, independentA
in exercitarea atribuliilor ce ii revin, care are competenla de a asigura cercetarea, atunci cand este

sesizatd, a faptelor angajafilor din subordine considerate ca abateri disciplinare qi de a propune
sancliunea disciplinarA aplicabih sau clasarea cauzei, dup[ caz.

3. Prezentul Regulament stabilegte:
l) constituirea, componenla, mandatul membrilor li competenla comisiei de disciplind;
2) at buliile comisiei de disciplind gi a membdlor acesteia;
3) modul de sesizare a comisiei de disciplind;
4) cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
5) aplicarea $i contestarea sancliunii disciplinare.

II. Constituirea, componenta, maDdatul membrilor
li competenla comisiei de disciplini

4. Comisia de disciplina se constituie piin actul administrativ al Primarului municipiului Orhei.
5. Comisia de discipline este compuse din 5 membri, inclusiv un preiedinte ii un secretar.
6. Preqedintele comisiei este Primarul municipiului Orhei.
7. Secretarul comisiei este specialistul principal din cadrul Primeriei municipiului Orhei,

responsabil pentru gestionarca resuselor umane din cadrul institufiei.
8. In componen[a comisiei de disciplini se include, in mod obligatoriu, un reprezentant al

organului sindical din cadrul PrimAriei municipiului Orhei.
9. Pentru comisia de disciplina se desernneaz6 cel putin 3 membri supleanli.
10. Mandatul membrilor comisiei de disciplina este de 4 ani.
11. Membrii comisiei de disciplind i$i exerciti mandatul de la data emiterii actului

administrativ de constituire a comisiei de disciplind pene la data expirdrii duratei acestuia, cu excepliile
prevezute de prezentul Regulament.

12. Membrii qi membrii supleanti ai comisiei de discipline pot fi funclionai publici qi/sau
persoana care ocupa funcfie de demnitate publicd din cadrul Primtrriei municipiului Orhei.

13. Nu poate fi membru in comisia de discipline persoana caie se afle in una dintre urmatoarele
situalii:

l) este sof sau se afld in raportu de rudenie pand la al teilea grad inclusiv sau de afinitate
pdnd la al doilea grad inclusiv cu cel pu;in unul dintre membrii comisiei de disciplinA;

2) are antecedente penale nestinse, in condiliile legii;
3) a fost sanclionat disciplinar, iar sancliunea disciplinara nu a fost stins4 in condiliile legii.
14. Mandatul de membru al comisiei de disciplinA se suspendd in urmatoarele situalii:
l) a fost detaiat in cadrul altei autorit4i publicei
2) a sevargit o fapte care constituie obiectul sesizdrii comisiei de disciplind;
3) s-a dispus inceperea urmfuirii penale impotriva membrului comisiei de disciplind;



4) este in concediu anual de odihna, in concediu de studii sau rapodurile de serviciu au fost
suspendate in condiliile Codului Muncii al RM nr. 154 din 28.03.2003 sau lit.c)-e) ale art.52 !i ale lit.a)

li d) din alin.(l) al art.54 din Legea nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funclia publica $i statutul
funclionarului public;

5) gi-a expus opinia cu priviie Ia fapta sesizatd, anterior soluliontuii cauzei;
6) este sol, ruda sau afin, pani la gradul al patrulea inclusiv cu salariatul a cdrui fapta se afla in

examinare la comisia de disciplina;
7) are un interes personal, direct sau indirect in solulionarea cauzei ori existd alte imprejurdri

care pun la indoiald obiectivitatea ti nepafiinirea lui.
15. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina se constata de cere comisia

de disciplne^$i se consemneaza in procesul-verbal.
16. In cazul suspendirii mandatului unui membru al comisiei, locul lui este preluat de drept de

un membru supleant, i; ordinea indicau in actul administativ de constituire a comisiei. in cazul
suspendirii mandatului pregedintelui comisiei sau a secretarului, comisia decide exercitarea atribuliilor
aceslora de calre unul din membrii comisiei.

17. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplintr duieazl pane la incetarea
cauzei care a determi[at suspendarea.

18. Mandatul de membru al comisiei de discipline inceteaze inainte de termen, in urmetoarcle
situatii:

1) renunlarea benevola la calitatea de membru, prin depunerea tmei cereri scrise;
2) au fost suspendate raporturile de serviciu in condiliile Codului Muncii al RM m. 154 din

28.03.2003 9i Legii u.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funciia publica 9i statutul flDclionarului
public, in alte circumstanle prevezute de legislalia in vigoare a RM;

3) se afl5 in unul dintre cazudle prevazute la punchrl 13 al prezentului Regulament;
4) au fost incetate raporturile de serviciu in condiliile Codului Muncii al RM nr. 154 din

28.03.2003 ti Legii m.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcfia publica 9i statutul funcliorarului
pLrblic;

5) i s-a aplicat o sancliune disciplinari sau a fost tras la respundere contravenlionale sau penald
pentru o faptd care are legdtura directa cu exercitarea atribuliilor de serviciu.

19. Incetarea inainte de temen a mandatului de membru al comisiei de disciplini se constate de

cAtre comisia de disciplina !i se consemneazi in procesul-verbal, iar faptul incetirii se aduce la
cunoginF, printr-un demers intocmit de secretar $i semnat de pregedinte, persoanei prin al carei act

administrativ a fost constituita comisia de discipline.
20. in cazul inceterii mandatului unui membru al comisiei inainte de termen sau la expirarea

acesluia, persoana prin al cdrei act administrativ a fost constituita comisia de disciplind dispune
incetarea mandatului membrului respectiv Si desemneazd un alt membru al comisiei de disciplind, cu

respectarea prevederilor prezentului Regulament. Pantr la emiterea actului adminishativ corespunzitor,
membrul comisiei se considera suspendat.

21. Competenla de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare o are comisia de

disciplind din Primdria municipiului Orhei, cu exceplia faptelor sesizate ca abateri disciplinare ale
viceprimarilor, secretarului Consiliului municipal Orhei, conducltorilor subdiviziunilor subordonate
Consiliului municipal Orhei, administmtorii intreprinderilor muicipale qi altor funclionari din
subordinea Consiliului municipal Orhei. Abaterile disciplinare ale persoanelor vizate se examineazd in
cadrul comisiei de disciplind constituita de Consiliului municipal orhei.

III. Atribufiile comisiei de disciplini $i
a membrilor acesteia

22. Comisia de disciplin[ are urmdtoarele atribufii:
l) asigure activitatea de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
2) examineazd mportul privind ancheta de serviciu, audiazd secretarul comisiei, angajatul sau

reprezentantul acestuia, precum li alte persoane ale cdror declaratii pot inlesni solutionarea cazului;
3) propune aplicarea uneia dintre sancliunile disciplinare prevdzute sau, dupd caz, clasarea

carzei;



4) semneazi procesele-verbale ale fiecdrei $edinle a comisiei de disciplnA;
5) con$ate suspendarea sau incetarea calitalii de membru al comisiei sau, in cazul suspenddrii

pre$edintelui sau a secretarului, decide exercitarea atdbuliilor acestora de cdtre unul din membrii
comisiei.

23. Pre$edintele comisiei de disciplina are urmatoarele atribulii:
l) remite sesizarea parvenita secretarului comisiei pentru i egistrare;
2) stabilelte locul, data ti ora cand au loc aedinlele comisiei de disoiplinal
3) semneaze demersui in adresa Consiliului municipal Orhei;
4) conduce tedinlele comisiei de disciplina;
5) coordoneaza activitatea comisiei de disciplind.
24. Secretarul comisiei de disciplind are urmdtoarele atributii:
1) imegistreaza (dupa caz) sesizarea referitoare la fapta salariatului;
2) deslE{oar4 in caz cd este abilitat de comisie, ancheta de serviciu, intocmelte li inainteaza in

adresa comisiei raportul privind ancheta de serviciu, prezinti in cadrul gedinlei comisiei de disciplind
rezultatele anchetei de serviciui

3) anunle membdi comisiei de disciplind, salariatul a carui fapta formeaze obiectul anchetei de
serviciu, persoana care a fdcut sesizarea $i persoanele care urmeaze sa fie audiate asupra locului, datei $i
orei cdnd au loc qedinlele comisiei de disciplind, precum $i asigure citarea acestom;

4) intocme$te procesele-verbale ale Sedinlelor comisiei de disciplind, demersuri cu privire la
sancliunea aplicabila salariatului sau la clasarea cauzei, incetarea inainte de termen a mandatului
membrului comisiei etc.;

5) [ine evidenla pedoadei de valabilitate a mandatelor membrilor comisiei de disciplini;
6) line evidenta sesizdrilor, demersurilor gi ale proceselor-verbale $i efectueaze alte lucreri

necesare in vederea desfiLSurdrii activitaiii comisiei de disciplina (in cazul in care sesizdrile au fost
prezentate cdtre secretarul comisiei).

IV. Modul de sesizare a comisiei de disciplini

25. Comisia de discipline poate fi sesizatd de:
l) primarul municipiului Orhei;
2) viceprimarii municipiului Orhei;
3) conducdtorul subdiviziunii interioare in care i9i deslE5oari activitatea salariatului a cerui

faptd este sesizatd;
4) orice persoani care considerd ce prin fapta unui salariat a fost comisd o abatere disciplinara,

inclusiv dace acestei persoane i-au fost lezate drepturile ;i interesele Iegitime.
26. Sesizarea, dupi caz, se depune la CIPS (Centrul de Informare qi Prestdri Servicii) din cadrul

Primtrriei municipiului Orhei, Pre$edintele sau Secretarul Comisiei de discipline. Aceasta se transmite
preqedintelui^comisiei de disciplintr, in iermerl de cel mult 2 zile lucratoare de la depunere.

27.ln cazti in care sesizarea a fost adresatA cAtre Consiliului municipal Orhei in pdvinta
abaterilor disciplinare conducAtorului institutieinntreprinderii din subordinea Consiliului municipal
Orhei, se constatd starea de incompatibilitatea a comisiei de disciplina, ace$tia au obligalia sd transmitd
sesizarea, in cel mult 3 zile lucratoare, Prc$edintelelui comisiei de discipline a Consiliului municipal
Orhei. in cazul in care comisia de discipline a Consiliului mtmicipal Orhei nu este infiinlat[, demersul
corespunzdtor se tansmite cdtre Secretarul Consiliului municipal Orhei.

28. Sesizarea tebuie sA cuprindtr:
l) numele, prenumele $i datele de contact ale pemoanei care a fo[nulat sesizarea;
2) numele, prenumele Si, dace este posibil, subdiviziunea in carc ili desf4oare activitatea

angajatul a cerui fapte este sesizatd;
3) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
4) expunerea argumentelor care stau la b^za sesizdrii;
5) data;
6) semndtua.
29. Sesizarea se formuleazd iII scris !i este insofta, atunci cand este posibil, de inscrisurile

probatorii.



v. Cercetarea fsptelor sesizate ca abateri disciplinare

30. Dupb primirea sesizdrii, prc$edintele comisiei de disciplind, in temen de cel mult 5 zile
lucrdtoare, convoaca ledinfa comisiei de disciplind care decide:

1) remiterea sesizdrii secretarului comisiei in vederea deslE5urArii anchetei de serviciu;

2) constituirea unui grup de lucru abilitat (dupa necesitate) cu desfalurarea anchetei de serviciu

- in cazurile in care obiectul sesizlrii este unul complex, precum 9i daci sant vizali 2 sau mai mul{i

angajali;
3) clasarea cauzei - in situalia in care se constate ca:

a) nu sAnt indeplinite condiliile prevezute la subpct. l), 3), a) fi 6) din pct.28 din prezentul

Regulamerlt;
b) a expirat termenul specificat la pct. 61 din prezentul Regulament;

c) nu sant indeplinite condiliile prev6zute la subpct. 2) al pct. 28 din prezentul Regulament, iar

identificarea salariatului, a carui fapta este sesizata, nu este posibile.

31. Ancheta de serviciu si desliqoara intr-un termin de cel mult 14 zile lucdtoare. in cazurile

mai complexe, cu acordul pregedintelui, desfdgurarea anchetei de serviciu poate fi prelungita cu incd cel

mult ? zile lucretoare.
J2. Desli;urarea anchelei de sen iciu presupune:

l) examinarea sesizarii;
2) audierea salariatului a carui fapta constituie obiectul sesizirii;
3) audierea persoanei care a formulat sesizarea;
4) culegerea informaliilor considerate necesare pe[tru rezolvarea cazului, prin mijloacele

prevdzute de lege, inclusiv audierea oricdror alte persoane ale ceror declaralii pot inlesni solulionarea

cazului:
5) administrarea probelor, precum 5i verificarea documentelol 9i a declaraliilor prezentate.

33. Refuzul salariatului de a fi audiat se consemneazl intr-un proc€s-verbal, semnat de cel pulin

2 persoane din cadrul autoritafii publice, unul dintre care hind membru al comisiei de disciplind

desemnat in conditiile pct.8, ii nu impiedice continuarea deslE5urdrii anchetei de serviciu
34. Desfa$urarea anchetei de serviciu, precum $i curgerea temenelor specificate la pct.3l, se

suspendd in cazul imposibilitdlii audierii saladatului din motit,ul aflirii lui in concediu de odihne anual,

in concediu de studii, precum 9i al suspendtrrii in legdtura cu boala sau trauma. irl acest caz, ancheta de

serviciu se va relua imediat cu revenirea la serviciu a acestuia.

35. DupI finalizarea anchetei de serviciu, secretarul/grupul de lucru intocme$e un raport,

inaintat comisiei de disciplina. care conline:
1) numerul $i data de inregistare a sesizArii;
2) perioada in care s-a deslE$uat ancheta de serviciu:

3) numele, prenumele 9i funclia delinuti de salariatul cercetat, precum gi subdiviziunea

structural[ in care acesta iii desfasoard activitatea;
4) numele, prenumele, funclia ti datele de contact ale percoanei care a sesizat fapta, precum !i

ale persoanelor audiate;
5) prezentarea pe scurt a faptei sesizate ti a circumstanielor in care a fost savarlite;
6) probele administate;
7) propunerea privind sancliunea disciplinarS aplicabiltr sau, dupd caz, de clasare a cauzei;

8) motivarea propunerii.
36. Dupe primirea raportului privind ancheta de serviciu, pregedintele comisiei decide asupra

locului, datei $i orei desfd$urerii gedinlei comisiei de disciplind.
37. Dupi stabilirea locului, datei $i orei desfa$urerii gedinlei comisiei, preFdintele dispune

citarea membrilor comisiei, salariatului a cdrui fapttr a fost sesizatd, persoanei care a formulat sesizarea,

precum qi a altor persoane ale caror declaraiii pot inlesni solulionarea cazului.
38. Citarca se face de cdtre secretal, cu cel pulin 2 zile lucretoare inainte de ziua desfasuririi

gedinlei comisiei. Citarea se face prin in$tiinlare scrisi, care se inmaneaztr perconal salariatului, cu

semndturd de primire. Refuzul de a semna inltiinlarea scrisd se consernneazd intr-un proces-verbal,

semlat de cel putin 2 persoane din cadrul autorita{ii publice prezente la inmanarea inttiinltuii.



in cazul imposibilitilii irllrl6ntuii personale a instiinFdi scrise, aceasta se expediazi prin poqt6,

indicdndu-se locul. data 5i ora gedinlei comisiei.
Citarea se poate face gi prin [ota telefonica sau telegrafica ori prin mijloace electonice.
39. Concomitent cu citarea, salariatului cercetat Si membrilor comisiei li se prezintd o copie a

raportului privind ancheta de serviciu.
40. Saladatul cercetat se prczinti personal in fala comisiei de disciplind sau prin intermediul

unui reprezentant. Salariatul are dreptul sa depuna explicalii, sa prezinte argumente 9i probe ce ar dovedi
nevinovelia sa.

41. Comisia de disciplid este obligate se ceard saladatului cercetat o explicalie scrisA privind
fapta comistr. RefiEul salariatului de a prezenta explicalia rcspectivl se consemneaza in procesul-verbal.

42. La qedinli sau, dupi caz, la Fdinlele de examinare a cauzei, comisia de disciplind:
1) audiaza secretarul/grupul de lucru referitor la propunerea privind sancliunea disciplinard

aplicabila sau. dupd caz. clasarea cauzeil
2) audiazd salariatul/funclionarul public cercetat sau reprezentantul acestuia;
3) audiaze persoana care a formulat sesizarea;
4) administreazd probele.
43. Persoana care a formulat sesizarea se audiaza separat de salariatul cercetat.
44. Comisia are dreptul sa audieze gi alte persoane ale cdror declaralii pot inlesni solulionarea

cazului, precum ii sa examineze alte informalii considerate necesare pentru rezolvarea cazului,
indiferent dace acestea au fost elucidate in cadrul desldqurdrii anchetei de serviciu.

45. Administrarea probelor presupune analiza probelor invocate in timpul audierii
secretarului/grupului de lucru, a salariatului cercetat sau a reprezentantului acestuia, a persoanei c e a
formulat sesizarea, a altor persoane ale caror declaralii pot inlesni solulionarea cazului, precum 9i a celor
specificate in explicalia scrise a angajatului cercetat.

46. Cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare se finalizeazi cu adoptarea propunerii
comisiei de disciplind cu privire la:

1) sancliunea disciplinara aplicabila" in cazul in care s-a dovedit sevarfirea de catre salariat a

abaterii disciplinare prevAzute de lege;
2) clasarea cauzei, atunci cAnd nu se confirme severqirea unei abateri disciplinare prevAzute de

lege sau se constati expirarea termenului specificat la punctul 6l din prezentul Regulament.
47. Propunerea comisiei se adoptd prin vot deschis. Nici un membru al comisiei nu este in drept

sa se ablina de Ia vot. Toate dubiile in probarea invinuirii se interpreteaze de cete membrii comisiei in
favoarea sala atului cercetat.

48. Opiniile separate, formulate in scris $i motivate, se vor anexa la procesul-verbal al gedinlei
respective a comisiei de disciplind.

49. La individualizarea sancliunii disciplinare aplicabile salariatului, comisia de disciplinA ine
cont dei

1) cauzele care au determinat sdvar$irea abaterii disciplinare;
2) imprejurdrile in care aceasta a fost sevarqitd;
3) gradul de vinovelie;
4) gravitatea gi consecinlele abaterii disciplinare;
5) conduita salariatului;
6) existenta unor antecedente disciplinare ale salariatului, crlle nu au fost stiNe in condtiile

legii.
50. $edinlele comisiei de disciplind sant deliberative, daci la ele sent prezenli majodtatea

membrilor.
51. $edinlele comisiei de disciplind sant publice, cu exceplia cazului cand salariatul cercetat

soliciE ill scris ca acestea sa nu fie publice.
52. Absenla salariatului sau a altor persoane citate nu impiedicd desfiqurarea qedinJei comisiei

de disciplina, in cazul in care comisia constate cd aceltia au Stiut despre locul, data li ora $edinlei
comisiei. In c^z contrai, precum gi dace sala atul cercetat lipsegte din motirul aflirii lui in concediu de

odihli anual, in concediu de studii sau al suspend&ii in legAturi cu boala sau tauma, qedinla comisiei
se amanA, iar reluarea acesteia se face cu respectarea prevederilor din prezentul Regularnent.



53. Lucririle fiecdrei $edinte a comisiei de disciplinb se consenmeaze in scris in procese-
verbale. Procesele-verbale se semneaza de membrii comisiei de disciplind. procesul-verbal in care se
conline propunerea comisiei de disciplind privind aplicarea sancliunii disciplinare sau clasarea cauzei se
aduce la cuno$tinld, sub semlaturd salariatului cercetat qi persoanei care a formulat sesizarea.

54. Toate deciziile comisiei de disciplina se adopte cu votul majoritilii membrilor prezenti, cu
exceptia propunerii comisiei de disciplind de aplicare a sancliunii disciplinare, care se adoptZ prin votul
majoritdlii membrilor din care este compusA comisia de disciplind.

55. In cazul in care comisia de disciplina are indicii c6 fapta savaifita de saladatul poate fi
consideratd contravenlie sau infractiune, aceasta sesizeaza conducatorul autoritalii publice i; cadrul
cereia este constituitd comisia de disciplina respectiva. conducdtorul autoritdlii pub6e este obligat sd
sesizeze imediat 

^autoritalile 
competente sa soluiioneze cauzele contravenlionale qi/sau organele de

urmiirire penala. In cazul respecliv, cercetarea saladatului se suspende parld la incetaiea procesului
contravenlional, stabilirea sancliunii contravenlionale, dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii
de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pane la data la care instanla dejudecati dispune
achitarea sau incelarea procesului penal.

VI. Aplicarea $i contestarea sancliunii disciplinare

56. in termen <ie cel mult 2 zile lucrdtoare de la semnarea ultimului proces-verbal al Sedinlei
comisiei de disciplina p vind o fapte cercetatd, secretarul intocmeSte un demeN in care se conline
propunerea comisiei, precum $i circumstanfele de fapt $i de drcpt care au stat la baza acesteia. Demersul
este semnat de secretarul comisiei de disciplind gi este adus la cuno$tinIa primarului municipiului orhei.

57. Actul administrativ de sanclionare a salariatului este emis primarul municipiului Orhei,
potrivit legii, cu aplicarea sancliunilor disciplinare, in termen de cel mult o luntr de la data primirii
propunerii comisiei de disciplind privind constatarea abaterii disciplinare. Curgerea termenului respectiv
se suspendd pe perioada aflArii salariatului in concediu de odihni anual, in concediu de studii,
suspenderii raporturilor de serviciu in legAturd cu boala sau tauma.

58. In cazul in care Primarul municipiului Orhei aplicl o altA sancliune decat cea propusi de
comisia de disciplind, aceasta este obliga6 si-ti motiveze decizia.

59. In actul administrativ de sanclionarc se indicd in mod obligatoriu:
l) temeiurile de fapr ii de drept ale aplicerii sancliunii;
2) termenul in care sancliunea poate fi contestaG;
3) organul in care sancliunea poate fi contestatd;
4) motivul pentru c.re a fost aplicatd o altA sancliune decat cea propusA de comisia de

discipline, in situalia specificata la punctul 58 al prezentului Regulament.
60. Actul administrativ de sancfionare se comunicd sala atului sanclionat, in temen de 5 zile

lucritoare de la data emiterii, sub semnaturd. Refuzul salariatului de a semna actul administrativ cu
privire la aplicarea sancliunii disciplinare se consemneazA intr-un proces-verbal sernnat de cel pulin 2
persoane din cadrul autoritd(ii publice.

61. Sancliunile disciplinare se aplicd in termen de cel mult 6 luni de la data savar$idi abaterilor
disciplinare, cu exceplia sancliunii disciplinare cu privire la conflictul de intercse, care se aplicd in
termen de cel mult 6 luni de la data ri.mdnerii definitive a actului prin care se constatd se;Ar$irea
abaterii disciplinare. curgerea temenelor respective se suspendd pe peioada aflerii salariatului in
concediu de odihnd anual, in concediu de studii, suspenddrii raporturilor de serviciu in legeture cu boala
sau trauma, precum ;i in cazurile specificate la punctul 6l din prezentul Regulament.

62. Salariatul este in drept si conteste legalitatea actului administrativ de
disciplinard in instanla de contencios administativ competenttr, in condiliile legii.

63. Sancliunea disciplinard, cu exceplia destituirii din func[ie, poate fi revocatA
Codului muncii.

sanclionare

in condiliile

Coordonat:
Specialist principal crigore MiRA
Specialisr principal Natalia NEGRU
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COMISIA DE DISCPLINA
a salariafilor Pdmariei municipiului Orhei

Presedinte al Comisiei:
1. Pavel VEREJANU, primar al municipiului Orhei;

Secretar al Comisiei:
2. Natalia NEGRU, specialist principal, regezentant al organului sindical din institulie;

Membrii supleanti ai Comisiei:
1 Valerian CRISTEA, viceprimar al municipiului Orhei;
2. Svetlana POSTOLACHE, specialist principal:
3. Daniela CAZAC, specialist principal.
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