
 

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA PROCEDURILOR DISCIPLINARE 

 ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

ȘI S.P.C.L.E.P.  BOTOȘANI - 2020 

Tabel nr. I Capacitate de seiszare 

Rubrica Informații solicitate Răspuns 

0 

Număr sesizări înregistrate anterior perioadei de raportare 

care în semestrul pentru care se face raportarea, au fost 

finalizate sau sunt în curs de raportare 

1 

1 
Nr. sesizări înregistrate în perioada de referință privind 

încălcări ale normelor de conduită 

1 

2 Nr. sesizări în curs de soluționare 0 

3 Nr. sesizări soluționate  2 

4 
Nr. sesizări adresate comisiei de disciplină pentru funcționari 

publici de conducere 

0 

5 
Nr. sesizări adresate comisiei de disciplină pentru funcționari 

publici de execuție 

1 

6 
Nr. funcționari publici de conducere pentru care a fost 

sesizată comisia de disciplină 

0 

7 
Nr. funcționari publici de executie pentru care a fost sesizată 

comisia de disciplină  

2 

8 
Nr. funcționari publici de executie pentru care a fost sesizată 

comisia de disciplină de către conducătorul instituției 

0 

9 

Nr. funcționari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către conducătorul compartimentului în care este 

încadrat funcționarul public 

2 

10 

Nr. funcționari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către alți funcționari publici sau alte categorii de 

personal din instituție 

0 

11 
Nr. funcționari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de către beneficiari ai serviciului public 

0 

12 
Nr. funcționari publici pentru care a fost sesizată comisia de 

disciplină de cătreavertizorul în interes public 

0 

Tabel nr. II  Modalitatea de finalizare a procedurilor disciplinare 

13 

Motivele sesizărilor Neîndeplinirea atribuțiilor 

de serviciu  

Absențe nemotivate  

14 Durata cercetării administrative  1-3 luni 

15 
Nr. funcționari publici în cazul cărora s-a propus clasarea 

sesizării 

0 

16 

Normele juridice încălcate  Art. 492 alin. 1 lit. c) și lit. 

d) din OUG nr. 57/2019 

Regulamentul Intern  

Tabel nr. II. 1 Număr și tipuri de sancțiuni propuse de către comisia de disciplină 

17 Nr. funcționari publici de conducere care au săvârșit în mod 

repetat abateri disciplinare 

0 

18 Nr. funcționari publici de execuție care au săvârșit în mod 

repetat abateri disciplinare 

1 

19 Nr. mustrări scrise aplicate funcționarilor publici de 

conducere 

0 

20 Nr. mustrări scrise aplicate funcționarilor publici de execuție 1 



21 Nr. diminuări salariale applicate funcționarilor publici de 

conducere  

0 

22 Nr. diminuări salariale applicate funcționarilor publici de 

execuție 

0 

23 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare pentru 

funcționari publici de conducere  

0 

24 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare pentru 

funcționari publici de execuție 

0 

25 Nr. retrogradări din funcție pentru funcționari publici de 

conducere  

0 

26 Nr. retrogradări din funcție pentru funcționari publici de 0 

27 Nr. destituiri din fucție pentru funcționari publici de 

conducere  

0 

28 Nr. destituiri din fucție pentru funcționari publici de execuție  1 

Tabel nr. II. 2 Număr și tipuri de sancțiunidispuse de către persoana care are competența legală 

de aplicare 

30 Nr. mustrări scrise aplicate funcționarilor publici de 

conducere 

0 

31 Nr. mustrări scrise aplicate funcționarilor publici de execuție 1 

32 Nr. diminuări salariale applicate funcționarilor publici de 

conducere  

0 

33 Nr. diminuări salariale applicate funcționarilor publici de 

execuție 

0 

34 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare pentru 

funcționari publici de conducere  

0 

35 Nr. suspendări ale dreptului la avansare sau promovare pentru 

funcționari publici de execuție 

0 

36 Nr. retrogradări din funcție pentru funcționari publici de 

conducere  

0 

37 Nr. retrogradări din funcție pentru funcționari publici de 0 

38 Nr. destituiri din fucție pentru funcționari publici de 

conducere  

0 

39 Nr. destituiri din fucție pentru funcționari publici de execuție  1 

Tabel nr. II.3 Organele de cercetare penală și instanțele de judecată 

40 Nr. de cazuri în care au fost sesizate organelle de cercetare 

penală (funcționari publici de conducere) 

0 

41 Nr. de cazuri în care au fost sesizate organelle de cercetare 

penală (funcționari publici de execuție 

0 

42 Fapte sesizate ca infracțiuni  Nu a fost cazul 

43 Nr. de cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin 

hotărâre judecătorească definitivă 

0 

44 Încadrarea juridică a infracțiunii pentru care s-a dispus 

condamnarea penală 

Nu a fost cazul 

45 Alte decizii  Nu a fost cazul 

46 Nr de sancțiuni disciplinare contestate în instanță aplicate 

funcționarilor publici de conducere  

0 

47 Nr de sancțiuni disciplinare contestate în instanță aplicate 

funcționarilor publici de execuție 

0 

48 Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care s-a menținut 

sancțiunea disciplinară inițială 

0 

49 Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care instanța a 

dispus aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai ușoare decât 

cea inițială 

0 



50 Nr. de hotărâri pronunțate de instanță prin care instanța a 

anulat sancțiunea disciplinară dispusă inițial 

0 

 

Secretar comisie de disciplină, 


