
                           

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                   
   HOTĂRÂREA NR. 122/15.07.2022 

privind aplicarea sancțiunii disciplinare de diminuare a indemnizației cu 10% pe o perioadă 
de 6 luni, consilierului local Deleanu Constantin 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de  15.07.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e) prevederile art. 123 alin. (4) lit. c)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
f) art. 75, art. 80, art. 85 alin.(1) din Ordinul nr. 25 din data de 14 ianuarie 2021 pentru 
aprobarea  modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritorilae precum și a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare și functionare a consiliului local; 
g)  art. 1 lit. c), art. 228 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
h) art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea  în exercitarea funcțiilor și demnităților 
publice, pentru modificarea și completarea  Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea 
și functionarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea 
altor acte normative; 

Având în vedere: 
i) adresa nr. 9116/21.06.2022 a Instituției Prefectului -Județului Brașov înregistrată la sediul 
instituției sub nr. 9116/21.06.2022 prin care solicită a întreprinde măsuri în vederea sancționării 
disciplinare a consilierului local Deleanu Constantin; 
j) Adresa Agenției de Integritate nr. 26826/G/II/10.06.2022 împreună cu raportul de Evaluare 
nr. 17892/G/II/18.06.2019; 
k) referatul de aprobare   nr. 11107/07.07.2022  al Primarului comunei Cristian; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi prin care se propune 
aplicarea sancțiunii disciplinare de diminuare a indemnizației cu 10% pe o perioadă de 6 luni, 
consilierului local Deleanu Constantin, înregistrate sub nr. 161/14.07.2022, nr. 161/14.07.2022 
și nr. 129/14.07.2022; 
  În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art.1. Începând cu luna iulie, se aplică sancțiunea disciplinară de diminuare cu 10% a 
indemnizației consilierului local Deleanu Constantin, pe o perioadă de 6 luni.  



 
Art.2. Primarul comunei Cristian prin Biroul Financiar, Buget-Contabilitate și 

Compartimentul Resurse Umane, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  

1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Agenției Naționale de Integritate   1 ex. beneficiar, 
1ex. Comp. Resurse Umane, și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
 
Adoptată la Cristian, în data de 15.07.2022 
 
 
 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ     
                    Dima EMIL                                                         SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 10 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar,  1ex. ANI; 1 ex. Comp. Resurse Umane, 
1 ex. Beneficiar; 
Red:AN/AN/7 ex. 




