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H O T Ă R Â R E  
privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae,  

director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița 
  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.8618/2019-X din 18.04.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând:  

- Raportul nr. 8620/2019-T din 18.04.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 8834/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr. 8776/2019 - J din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie; 

 - Sesizarea formulată de Județul Ialomița, prin Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, domnul Victor Moraru, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 

16752/14.09.2018 și la Comisia de disciplină sub nr. 145/14.09.2018; 

- Raportul nr. 44/11.03.2019 al Comisiei de disciplină constituită în cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Ialomița conform Dispoziției Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomița nr. 89/2017; 

- Notă privind modalitatea legală de aplicare a unei sancțiuni disciplinare 

funcționarului public nr.8580/2019-B din 18.04.2019; 

- Proces – verbal nr. 9088/2019 - T din 24.04.2019 al Comisiei de validare,  

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 91 alin. (2) lit. e) și ale art. 104, alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 77, alin. (2), lit. j), teza I, alin. (3), lit. a) și ale art. 78 din Legea privind Statutul 

funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 

comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;  
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 22 din 

19.02.2018, 

În temeiul  art. 97 alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

  Art.1  (1) Domnul Chiriță Nicolae-director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița - se sancţionează disciplinar, prin aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 

77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, respectiv mustrare scrisă. 
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(2) Motivul care a determinat aplicarea sancțiunii prevăzute la alineatul (1) îl 
constituie săvârșirea faptei ce constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 77 alin. (2) lit. 
j), teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, respectiv încălcarea 
prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conform Raportului nr. 44 din 11.03.2019 întocmit 
de Comisia de disciplină, care constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă 
din aceasta. 

(3) Fapta care constituie abaterea disciplinară menționată la alineatul (2) a constat în: 
a) acordarea în mod nelegal a sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase și 

a sporului de dispozitiv fără respectarea prevederilor legale conform Notei de constatare nr. 

1560/31.07.2018 a Camerei de Conturi Ialomița, fără a exista la nivelul  Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a unei decizii în acest sens și fără a 
avea acordul prealabil al ordonatorului principal de credite; 

b) nerespectarea prevederilor Deciziei Î.C.C.J. nr. 37/2009 cu privire la interpretarea și 

aplicarea dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale 

personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță 
națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutții, 
cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 13 din același act normativ, cu 

referire la posibilitatea acordării indemnizației de dispozitiv lunare în cuantum de 25% din 

salariul de bază tuturor funcționarilor publici și personalului contractual care își desfășoară 
activitatea în domeniul administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 
217/07.04.2010. 

 

Art. 2. Împotriva prezentei hotărâri se poate face plângere prealabilă în termen de 30 
de zile de la data comunicării, iar orice acțiune în justiție se poate introduce în termen de 6 
luni la Tribunalul Ialomița  conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată  în 
termen de maxim 5 zile domnului Chiriță Nicolae, domnului Victor Moraru – Președintele 

Consiliului Județean Ialomița, Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Județean Ialomița, 

Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din cadrul D.J.E.P. 

Ialomița. 

 

PREŞEDINTE,  

VICTOR MORARU 

                                                          

 
                 Contrasemnează, 

                                                                                                Secretarul judeţului Ialomiţa 

                      Adrian Robert IONESCU 
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