
 
 

   

 
 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului European  nr.  

679/2016 si a Legii  nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere 

în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că 

personalul Primariei Sectorului 1 cunoaște și respectă legislația în 

domeniul securității datelor cu caracter personal. 
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Nr. i/2017 din 24.11.2022. 

 

PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, joi, 24.11.2022, după desfășurarea procesului de alegere a 

reprezentanţilor salariaților - funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 al Muncipiului București și din cadrul Direcției Publice de Evidență a 

Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, în Comisia de disciplină din data de 24.11.2022. 

 Potrivit convocării nr. i/2007/21.11.2022, adusă la cunoştinţă publică prin publicare 

pe site-ul www.primariasector1.ro și comunicată prin e-mail funcționarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Muncipiului București și din cadrul 

Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Primarul Sectorului 1 al 

Municipiului București a solicitat prezenţa funcționarilor publici, în data de 24.11.2022, între 

orele 1000-1300, la sediul instituţiei din Bulevardul Banu Manta, nr. 9, în sala de Consiliu a 

Sectorului 1 al Municipiului București în vederea alegerii reprezentanților salariaților - 

funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al 

Municipiului București și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare 

Civilă Sector 1, în Comisia de disciplină, prin votul majorității funcționarilor publici. 

 Din totalul de 251 de functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 1 și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare 

Civilă Sector 1 s-au prezentat la procesul de vot şi şi-au exprimat opţiunile cu privire la  

alegerea  reprezentanților salariaților - funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din cadrul Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, în Comisia de disciplină, prin vot secret, 221 

functionari publici, deci cvorumul necesar a fost întrunit (cel puţin 126 de voturi, adică 

jumătate plus unu din numărul total al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specilitate al Primarului Sectorului 1 și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor 

și Stare Civilă Sector 1 și- au exprimat votul). 

          Situaţia nominală a voturilor exprimate este prevăzută mai jos: 

 

1 

CIOBOTARU IORDAN GEORGIANA 

CRISTIANA 49 voturi 

2 PARIS DIMITRIE PAUL 161 voturi 

3 Buletine de vot nule 11  

4 Buletine de vot neutilizate/anulate 30  

    

  

Așadar, mandatul celui de-al treilea membru titular în cadrul Comisiei de disciplină 

pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și 

din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 îl va exercita 

funcţionarul public care a obţinut cele mai multe nominalizări în urma votului exprimat de 

majoritatea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
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Sectorului 1 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, și 

anume: 

- Domnul Paris Dimitrie Paul (161 voturi). 

Membrul supleant ales de majoritatea funcționarilor publici, conform Regulamentului 

privind procedura de alegere a reprezentanților salariaților – funcționari publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Muncipiului București și din cadrul 

Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 în Comisia de disciplină, 

este doamna Ciobotaru-Iordan Georgiana Cristiana, cu un număr de 49 de voturi din 

totalul celor exprimate.  

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare originale și se aduce la 

cunoştinţa funcționarilor publici prin publicare pe site-ul www.primariasector1.ro şi totodată, 

se comunică domnului Paris Dimitrie Paul, în calitate de membru titular și doamnei 

Ciobotaru-Iordan Georgiana Cristiana, în calitate de membru supleant, aleși în urma votului 

secret să exercite mandatele de reprezentanți ai salariaților - funcționari publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și din cadrul 

Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, în Comisia de disciplină. 

 

 

COMISIA DE VALIDARE A REZULTATULUI ALEGERILOR 

REPREZENTANŢILOR FUNCŢIONARILOR PUBLICI: 

 

 

Lăzărescu Aura Simona: Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul 

Pregătire Profesională 

 

Manea Mihaela: Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul 

Pregătire Profesională 

 

Arsene Ciprian: Consilier, clasa I, grad profesional principal -Serviciul Urmărire și 

Derulare Servicii 

 

Popa Oana-Aurelia: secretar comisie - Consilier, clasa I, grad profesional superior- 

Serviciul Resurse Umane și Organizare 

 

 
 


