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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ                 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ                        
                                                                 
                                                                 
 
                 
 

                  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 
 
 
 
 Regulamentul de ordine interioară are ca scop întărirea disciplinei în 
muncă, organizarea raţională a muncii, folosirea completă a timpului de 
lucru, creşterea randamentului muncii efectuate, precum şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de lucru ale salariaţilor, în vederea  realizării în bune condiţii a 
prevederilor Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală. 
 Prezentul regulament de ordine interioară s-a întocmit în conformitate 
cu prevederile Legii 53/2003-Codului Muncii, Legii 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici- Republicată, Legii 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, H.G. 1210/2003 privind 
organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare 
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Legii 7/2004 privind Codul de 
conduită a funcţionarilor publici şi  Legii 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. 
nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă. 
 
 
  
            CAPITOLUL     I 
                                       DISPOZIŢII GENERALE  
 
 Art. 1  Regulamentul de ordine interioară al Primăriei Municipiului 
Lugoj se aplică tuturor salariaţilor din această instituţie, indiferent de durata 
contractului de muncă sau a perioadei de numire în funcţia publică. 
 Regulamentul de faţă se aplică şi salariaţilor din alte unităţi- detaşaţi 
sau delegaţi la Primăria Municipiului Lugoj, aceştia fiind obligaţi să respecte 
regulile de disciplină specifice aparatului propriu al Consiliului Local al 
Municipiului Lugoj. 
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         CAPITOLUL    II 

A. OBLIGAŢIILE CONDUCERII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
                                               LUGOJ 

 
 Art.  2  Organele de conducere ale Primăriei Municipiului Lugoj,  
asigură organizarea judicioasă a întregii activităţi, integritatea avutului 
public, buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, adoptarea 
măsurilor necesare în vederea îndeplinirii  integrale şi la timp a prevederilor 
bugetului local, precum şi respectarea principiilor şi normelor disciplinei 
muncii, în conformitate cu reglementările legale. 
 Art.  3  Pentru asigurarea climatului de ordine şi disciplină care să 
permită desfăşurarea în condiţii optime a activităţii salariaţilor prevăzuţi la 
art.1, în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj au fost constituite două 
comisii: Comisia paritară care, împreună cu conducerea Primăriei, participă 
la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea 
muncii funcţionarilor publici în timpul exercitării atribuţiilor lor şi Comisia 
de disciplină care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi 
propune sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici care le-au 
săvârşit. 
 Art.  4  Conducerea Primăriei Municipiului Lugoj are obligaţia: 
 

a) să organizeze munca salariaţilor instituţiei, stabilind fiecăruia locul 
de muncă, atribuţiile conform fişei postului, în raport cu capacitatea şi 
pregătirea sa. 
 Locul de muncă este acela unde personalul încadrat îşi exercită 
atribuţiile de serviciu potrivit dispoziţiei de numire în funcţia publică sau a 
contractului de muncă, adică oricare loc unde el îndeplineşte, chiar temporar 
o sarcină de serviciu. 

b) să respecte prevederile dispoziţiilor de numire în funcţia publică şi 
ale contractelor individuale de muncă încheiate în formă scrisă cu 
toţi salariaţii; 

c) să pună la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor, 
mijloacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 
asigurând fiecăruia cele mai bune condiţii de muncă şi desfăşurare a 
activităţii; 

d) să asigure, pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile 
de muncă unde reglementările în vigoare o cer, echipamentul de 
protecţie şi de lucru, instrucţiunile, normele şi normativele pentru 
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funcţionarea şi exploatarea aparatelor şi a altor echipamente, în 
vederea corectei utilizări a acestora, prelungirii duratei lor de 
funcţionare, respectarea normelor PSI şi asigurarea protecţiei 
muncii; 

e) să asigure difuzarea, în număr suficient, diferenţiat după specificul 
activităţii fiecărui compartiment, actelor normative şi publicaţiilor 
de specialitate; 

f) procurarea, în  mod treptat, a echipamentului de informatică, în 
vederea ridicării calităţii muncii şi operativităţii în soluţionarea 
sarcinilor de serviciu, asigurându-se baza de date necesară 
diverselor domenii de activitate ale autorităţii publice şi o mai bună 
deservire a populaţiei; 

g) să asigure condiţiile de protecţie a muncii, de respectare a normelor 
igienico- sanitare, să organizeze instruirea salariaţilor în acest 
domeniu; 

h) să sprijine şi să dezvolte iniţiativa şi puterea creatoare a salariaţilor, 
analizând propunerile şi sugestiile acestora, în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce revin Primăriei Municipiului Lugoj; 

i) să ia măsuri pentru eliberarea legitimaţiilor de serviciu întregului 
personal încadrat; 

j) să asigure plata la timp a drepturilor salariale şi să stimuleze 
salariaţii merituoşi; 

k) să urmărească întărirea disciplinei în muncă, să controleze 
activitatea salariaţilor şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor din 
fişa postului, luând măsuri pentru lichidarea lipsurilor şi 
sancţionarea abaterilor; 

l) să organizeze trimiterea la cursuri de perfecţionare şi pregătire 
profesională a salariaţilor, pe domeniile de activitate ale Primăriei 
municipiului Lugoj. 

 
În cazul în care Primăria Municipiului Lugoj trimite salariaţi la cursuri 

de perfecţionare sau specializare cu o durată mai mare de 90 zile cu scoatere 
din producţie sau organizează, potrivit legii, cursuri de pregătire ori ridicare 
a calificării profesionale la locul de muncă, se va încheia cu cei în cauză o 
convenţie/angajament, în dublu exemplar. Prin această convenţie/ 
angajament se va prevedea, pe de-o parte, obligaţia instituţiei de a suporta 
direct sau prin alt organ, parţial sau integral, în condiţiile legii, cheltuielile 
de instruire şi obligaţia de a-i încadra după absolvire, potrivit pregătirii 
dobândite, iar pe de altă parte, obligaţia salariaţilor de a lucra în Primărie, 
cel puţin cinci ani de la terminarea formei de instruire, în raport cu 
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necesităţile serviciului, cheltuielile suportate de instituţie, durata şi 
importanţa formei de instruire. 
 De asemenea, se va cuprinde în convenţia/angajament, obligaţia 
salariatului ca în cazul nerespectării angajamentului de a lucra în instituţie pe 
perioada stabilită, precum şi în cazul eliminării sale din şcoală (curs) pentru 
abateri sau părăsirea acesteia din motive ce-i sunt imputabile, să plătească o 
despăgubire egală cu cheltuielile suportate de unitate pentru pregătirea sa, 
evaluate la cursul zilei. 
 Art.5  Este interzisă discriminarea pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 
responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, prin utilizarea 
de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele în legătură 
cu relaţiile de serviciu, referitoare la selecţia candidaţilor pentru ocuparea 
posturilor vacante, încetarea, modificarea sau suspendarea raporturilor de 
serviciu, stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului, evaluarea 
performanţelor profesionale, promovare profesională, etc. 
 Art.6 În ceea ce priveşte protecţia maternităţii la locul de muncă, 
angajatorul are obligaţia: 

a) să prevină expunerea salariatelor gravide, a salariatelor care au 
născut recent sau a salariatelor care alăptează la riscuri ce le pot 
afecta sănătatea şi securitatea; 

b) să nu constrângă salariatele aflate într-una din situaţiile mai sus 
menţionate să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor 
de graviditate ori a copilului nou-născut; 

c) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, 
în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul 
programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale. 

 
          Art.7 Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de 
muncă sau de serviciu în cazul: 
   - salariatei gravide, a salariatei care a născut recent sau a salariatei  
          care alăptează din motive care au legătură directă cu starea sa; 
 - salariatei care se află în concediu de risc maternal; 
 - salariatei care se află în concediu de maternitate;  

- salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă 
de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până 
la 3 ani; 
- salariatei care se află în îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până 
la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 
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B. OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI    
                                                      LUGOJ 
 
 Art.8  Salariaţii Primăriei Municipiului Lugoj au următoarele 
obligaţii: 
 

a) să respecte programul de lucru stabilit prin prezentul Regulament; 
b) să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în 

mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice 
faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţii publice în care 
lucrează; 

c) să respecte Constituţia, să cunoască dispoziţiile Codului Muncii, 
ale Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici- 
republicată, ale Legii 215/2001 privind administraţia publică 
locală, ale Legii 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 
publici precum şi alte dispoziţii cu caracter normativ referitoare la 
munca pe care o îndeplinesc, conformându-se acestora şi 
respectând toate dispoziţiile legale în vigoare; 

d) în cazul funcţionarilor publici, să respecte demnitatea funcţiei 
publice deţinute, libertatea opiniilor, să nu se lase influenţaţi de 
considerente personale sau de popularitate, să aibă o atitudine 
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de 
păreri; 

e) să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, 
precum şi de atribuţiile ce le sunt delegate; 

f) să folosească integral şi cu maximum de eficienţă  timpul de lucru 
şi numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

g) să nu părăsească locul de muncă în timpul programului, fără 
aprobarea şefului de compartiment; 

h) să respecte normele de protecţia muncii şi cele de prevenirea 
incendiilor; 

i) să înştiinţeze în timp util şeful ierarhic despre existenţa neregulilor, 
abaterilor, greutăţilor sau lipsurilor constatate în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu şi să propună măsuri pentru înlăturarea, 
respectiv prevenirea unor asemenea situaţii; 

j) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă; 
k) să nu se prezinte la locul de muncă sub influenţa băuturilor 

alcoolice, să nu introducă sau să consume asemenea băuturi în 
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timpul serviciului. Excepţiile legate de serbarea unor evenimente 
privind activitatea instituţiei ori din viaţa personală a salariaţilor, se 
aprobă de conducerea instituţiei, cu precizarea expresă a cadrului şi 
locului de desfăşurare a evenimentelor; 

l) să colaboreze cu salariaţii din alte compartimente, furnizând datele 
necesare, la termenele solicitate, în vederea soluţionării operative şi 
în spiritul legii a sarcinilor de serviciu, inclusiv cele care privesc 
soluţionarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor 
prezentate de către persoanele fizice sau juridice; 

m) să apere integritatea patrimoniului instituţiei, propunând toate 
măsurile pentru evitarea pagubelor sau, după caz, luând măsurile 
necesare pentru limitarea acestora; 

n) să presteze cu responsabilitate activitatea de ofiţer de serviciu, fără 
a părăsi locul de muncă înaintea sosirii schimbului, iar în caz de 
neprezentare a acestuia, să anunţe şeful ierarhic, astfel încât 
măsurile de asigurare a serviciului să poată fi luate de urgenţă; 

o) la numirea precum şi la eliberarea din funcţia publică, să prezinte 
conducătorului instituţiei declaraţia de avere; 

p) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, fie în cadrul 
instituţiei, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest 
scop; 

q) să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, 
să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau 
documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; 

r) să respecte dispoziţiile privind regulile de acces în sediul Primăriei. 
 
Art.9  Salariaţilor Primăriei Municipiului Lugoj le este interzis: 
 
a) să săvârşească acte de natură a pune în primejdie siguranţa 

instituţiei, a salariaţilor sau a propriei persoane; 
b) să accepte, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea situaţiei lor 

oficiale, daruri sau alte avantaje; 
c) să scoată din cadrul unităţii, prin orice mijloace, bunuri şi alte 

materiale aparţinând instituţiei, fără bonuri de ieşire eliberate de 
cei în drept; 

d) să înstrăineze bunuri aparţinând unităţii, date în folosinţă sau în 
păstrarea salariaţilor; 

e) să primească cereri a căror rezolvare nu este de competenţa lor şi 
care nu le sunt repartizate pe cale oficială, ori să intervină în 
rezolvarea acestor cereri; 
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f) să fie mandatarii unei persoane în ce priveşte efectuarea unor acte 
în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc; 

g) să introducă în instituţie sau la locurile de muncă de mărfuri, 
obiecte sau produse în vederea comercializării acestora; 

h) să dea relaţii verbale sau scrise referitoare la activitatea desfăşurată 
decât în condiţiile stabilite de Primărie; în principal, aceste 
informaţii se furnizează prin Compartimentul Comunicare, relaţii 
cu publicul; 

i) să deţină funcţii în regiile autonome, societăţi comerciale ori în 
alte unităţi cu scop lucrativ; 

j) să exercite la societăţi comerciale cu capital privat, activităţi cu 
scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile ce le revin din funcţiile 
publice pe care le deţin; 

k) să încalce demnitatea personală a altor angajaţi, comiţând acţiuni 
de discriminare directă, prin diferenţa de tratament al unei 
persoane în defavoarea acesteia, datorită apartenenţei sale la un 
anumit sex sau datorită gravidităţii, naşterii sau acţiunea de 
hărţuire sexuală. 

l) în cazul funcţionarilor publici, să participe la colectarea de fonduri 
pentru activitatea partidelor politice, să furnizeze sprijin logistic 
candidaţilor la funcţii de demnitate publică, să colaboreze, în afara 
relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac 
donaţii ori sponzorizări partidelor politice, să afişeze, în cadrul 
instituţiei sau autorităţii publice, însemne sau obiecte inscripţionate 
cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor 
acestora. 

 
Sunt interzise convorbirile telefonice locale şi interurbane în interes 

 personal, acestea putându-se efectua numai cu suportarea plăţii convorbirii 
telefonice aprobată în prealabil. 
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              CAPITOLUL III 
            ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ÎN INSTITUŢIE 
 
 
 Art.10  Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 
ore pe săptămână, programul de muncă fiind cel aprobat de conducerea 
Primăriei Municipiului Lugoj, respectiv de luni până vineri între orele 8,00- 
16,00. Zilele de repaus săptămânal sunt sâmbăta şi duminica şi zilele de 
sărbători legale, stabilite şi aprobate prin lege. 
  În situaţii speciale, la solicitarea salariatului, angajatorul poate stabili 
programe individualizate de muncă, care presupun un mod de organizare 
flexibil a timpului de muncă. În acest caz, salariatul îşi alege orele de sosire 
şi de plecare, cu respectarea  timpului de muncă zilnic. 
 Art.11  Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de 
către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu ore libere 
plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora. Dacă munca astfel 
prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele 
suplimentare se vor plăti în luna următoare, conform reglementărilor legale. 
În cazul funcţionarilor publici încadraţi în funcţii de execuţie, orele prestate 
peste durata normală a timpului de lucru se plătesc în luna în care au fost 
efectuate sau, în cazul în care nu au fost plătite, la cererea funcţionarului 
public acestea pot fi compensate cu timp liber corespunzător.   
 În compartimentele în care este necesară efectuarea de ore peste 
durata programului normal de lucru, la începutul lunii, şeful 
compartimentului va întocmi un referat, în care va menţiona motivul pentru 
care se solicită efectuarea orelor suplimentare, numărul orelor suplimentare 
necesare îndeplinirii lucrărilor precum şi persoanele care vor efectua aceste 
ore, referat pe care îl va înainta spre aprobare conducătorului instituţiei. 
 Ţinerea evidenţei salariaţilor care au efectuat ore suplimentare se face 
de către cei care au sarcina întocmirii foilor colective de prezenţă şi care vor 
răspunde în faţa conducerii de respectarea întocmai a dispoziţiilor legale 
referitoare la orele prestate peste timpul normal de lucru. 
 Art.12 Intrarea salariaţilor în sediul Primăriei se face pe baza 
legitimaţiei de serviciu, eliberate prin grija Biroului Resurse Umane, 
prevăzută cu fotografie, semnată de conducătorul instituţiei şi vizată 
semestrial de biroul prin care s-a eliberat. 
 Salariaţii care îşi pierd legitimaţiile de serviciu sunt obligaţi să anunţe 
de îndată pe şefii lor ierarhici. Legitimaţiile pierdute se vor declara nule, prin 
anunţarea în presa locală. 
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 La încetarea contractului de muncă, legitimaţiile de serviciu vor fi 
anulate de către Biroul Resurse Umane, înaintea emiterii notei de lichidare, 
în care se va face menţiunea despre ridicarea legitimaţiei. 
 Art.13  Evidenţa prezenţei la serviciu a salariaţilor se ţine prin 
condica de prezenţă care se găseşte în fiecare compartiment, birou sau 
serviciu. Verificarea condicilor de prezenţă se va face săptămânal, prin grija 
Biroului Resurse Umane. 
 Art.14 Organizarea permanenţei la cabinetul conducerii se face pe 
baza unei programări întocmite de Biroul Resurse Umane şi aprobat de 
conducerea autorităţii publice, aplicându-se principiul rotaţiei. Serviciul se 
aplică tuturor salariaţilor, prin luare la cunoştinţă sub semnătură, prin 
secretariat şi se efectuează după terminarea orelor de program, în zilele de 
luni până vineri între orele 16,00- 20,00, sâmbătă între orele 8,00- 14,00 şi 
14,00- 20,00 iar duminică între orele 8,00- 14,00. Acordarea recuperărilor 
pentru zilele de sâmbătă şi duminică se face în următoarea zi lucrătoare sau, 
dacă nu este posibil, în următoarele 60 de zile. 
 În situaţia în care, din motive bine întemeiate, salariatul programat nu 
poate asigura permanenţa la telefon, înlocuirea acestuia se va face prin grija 
şefului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea salariatul. 
 Art.15 Programul şi evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor fără 
plată şi a concediilor de studii se vor efectua prin grija Biroului Resurse 
Umane, care va asigura respectarea tuturor prevederilor legale în această 
materie. 
 Programarea concediilor de odihnă se va face în luna decembrie 
pentru anul următor, şefii de servicii şi birouri având obligaţia să comunice 
graficul concediilor salariaţilor din subordine Biroului Resurse umane, care 
va întocmi un centralizator pe care îl va înainta spre aprobare conducătorului 
instituţiei. 
 Întreg personalul angajat are obligaţia să-şi efectueze concediile de 
odihnă conform programării sau reprogramării, până la sfârşitul anului 
calendaristic. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este 
permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă sau a 
încetării raporturilor de serviciu. 
 Salariaţii a căror activitate permanentă o constituie executarea de 
lucrări de stenodactilografie, xerox şi care presupune solicitarea deosebită a 
atenţiei şi vederii, inhalarea de prafuri toxice beneficiază de patru zile 
concediu de odihnă suplimentare. 
 Lista persoanelor care beneficiază de zile de concediu de odihnă 
suplimentare va fi stabilită şi aprobată de conducătorul instituţiei. 
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           CAPITOLUL  IV 
 
                                               RECOMPENSE 
 
 Art.16 Salariaţii care îşi îndeplinesc la timp şi în cele mai bune 
condiţii sarcinile ce le revin, pe baza rezultatelor evaluării performanţelor 
profesionale individuale anuale, pot beneficia de următoarele recompense: 

a) promovarea în treaptă sau grad profesional superior, într-o 
funcţie publică superioară vacantă sau grad profesional 
superior (în cazul funcţionarilor publici), în condiţiile 
stabilite de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici- republicată; 

b) promovarea în funcţie; 
c) salariu de merit, care poate fi până la 15% din salariul de 

bază; 
d) premii în cursul anului, din fondul de 2% (10% în cazul 

funcţionarilor publici) aplicat asupra fondului de salarii, 
prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

e) premiul anual, care poate fi redus sau anulat în cazul 
salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate 
profesională necorespunzătoare sau au fost sancţionaţi 
disciplinar; 

f) pot face parte din delegaţii ce fac deplasări în alte localităţi 
din ţară sau străinătate, în cadrul unor schimburi de 
experienţă ori pentru întărirea relaţiilor de prietenie cu 
acestea. 

 
 

  CAPITOLUL   V 
 

                                  SANCŢIUNI 
 
 

Art.17 Încălcarea cu vinovăţie de către cel încadrat în muncă, 
indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a obligaţiilor de serviciu, 
inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară care se 
sancţionează potrivit art. 65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
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funcţionarilor publici- republicată şi art. 264,  din Legea nr.53/2003- Codul 
Muncii. Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate de către angajator, în cazul 
personalului contractual  sunt următoarele: 

 
a) avertismentul scris; 
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce 

nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; 
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător 

funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu 
poate depăşi 60 de zile; 

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) reducerea salariului de bază şi, după caz, şi a indemnizaţiei de 

conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 
În cazul funcţionarilor publici, sancţiunile disciplinare sunt: 
 
a) mustrare scrisă; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 

3 luni; 
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, 

după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 
3 ani; 

d) trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la 
un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; 

e) destituirea din funcţia publică. 
 
Încălcarea  demnităţii  personale a altor angajaţi  comiţând  acţiuni  de  

discriminare definite la art. 9, lit. „k” atrage răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor 
vinovate. 

Cercetarea  faptelor  sesizate  ca  abateri  disciplinarea  şi   propunerea 
sancţiunilor disciplinare aplicabile funcţionarilor publici care le-au săvârşit 
intră în competenţa Comisiei de disciplină care funcţionează în cadrul 
aparatului propriu al Primăriei Municipiului Lugoj. 
 Art.18  Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie; 
b) garantarea dreptului de apărare; 
c) celeritatea procedurii; 
d) contradictorialitatea; 
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e) proporţionalitatea; 
f) legalitatea sancţiunii; 
g) unicitatea sancţiunii. 
 
Art.19 La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele, gravitatea 

faptelor, împrejurările în care au fost săvârşite, gradul de vinovăţie al 
salariatului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut precum şi urmările 
abaterii. 
 Art.20 Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea 
prealabilă a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului şi verificarea 
susţinerilor făcute de acesta în apărare şi se desfăşoară în conformitate cu 
prevederile H.G. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor 
de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, respectiv art.267 din Legea 53/2003- Codul Muncii. 
 Art.21 Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în perioada 
detaşării în altă unitate se sancţionează de conducerea unităţii la care acesta 
este detaşat. 
 Art.22 Abaterile disciplinare săvârşite de salariat în timpul delegării 
în altă unitate, se sancţionează de către conducerea unităţii care l-a delegat. 
 Art.23 Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară 
aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile 
legii. 
 
 
 
                    CAPITOLUL  VI 
 
         DISPOZIŢII FINALE 
 
 
 Art.24 Prezentul Regulament de ordine interioară intră în vigoare la 
data aprobării  de către Primarul Municipiului Lugoj. 
 Art.25 Modificarea Regulamentului de ordine interioară se poate face 
la iniţiativa executivului sau în cazul apariţiei unor acte normative care 
impun modificarea acestuia, de către Primarul Municipiului Lugoj. 
 
 
                                                    PRIMAR, 
                                      ing. Marius Martinescu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ                      AVIZAT PRIMAR, 
      BIROU RESURSE UMANE                            ing. Marius Martinescu         
Nr.               din 
 
 
                    C ă t r e, 
                                       SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ, 
                         JURIDIC, ARHIVĂ- În atenţia d-lui Ciucu Dan- şef serviciu          
 
 Alăturat vă înaintăm proiectul Regulamentului de ordine interioară al 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Lugoj, 
cu rugămintea de a-l analiza şi a aduce eventuale îmbunătăţiri. 
 
 
                                       ŞEF BIROU RESURSE UMANE, 
                                                 Magdalena Cătună 
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