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Nr.

Dispoziţie
Referitor la: constituire comisia paritară
Având în vedere:

•

- referatul Direcţiei Generale Management Inregistrat la nr.69916/27.05.2022;
- prevederile art.488 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completarile ulterioare;
- prevederile art.3, art.4 lit.„b", art.6, art.8, art.9 alin.(1), art.11, art.12, art.15, art.31, art.33 din
HG nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a
comisiilor paritare, componenţa, atribuţfile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor
privind Incheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective;
- procesul verbal privid votul secret pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publiciin
comisia paritară Inregistrat la Primaria municipiului Slatina la nr.64333/23.05.2022;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.„b" din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi complefările ulterioare,

Primarul municipiului Slatina
dispune:

•

Art. 1. — Pe data prezentei se constituie comisia paritară din cadrul apara-tului de specialitate al
Primarului municipiului Slatina in următoarea componenţă:
Reprezentanţii desemnaţi de către Primarul municipiului Slatina:
Mihai Răzvan Adrian
— director general adjunct Direcţia Generală Economică — membru titular
— membru titular
Spălăţelu Lavinia Aurora — şef serviciu
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
— membru supleant
Barabaş Ionuţ Samir
— şef serviciu Serviciul Executare Silită
Reprezentanţii desemnaţi de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Slatina:
— membru titular
Şerban Cristiana, manager public
— membru titular
Segărceanu Maria Irina — consilier, clasa I, grad profesional superior
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului
— membru supleant
Iana Gheorghe
— inspector, clasa I, grad profesional asistent
Serviciul Executare Silită
Lucrările de secretariat al comisiei paritare vor fi asigurate de către
— secretar titular
Popescu Adriana
— consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
— secretar supleant
Smarande Mihaela — inspector, clasa I, grad profesional superior
Arhivă
Acte
Administrative,
Compartimentul APL,
Art. 2. — Membrii comisiei paritare astfel constituite sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. cu
posibilitatea reinnoirii mandatului o singură data.
Art. 3. — Comisia paritară astfel constituită işi va desfăşura activitatea la sediul Primăriei
municipiului Slatina din strada Mihail Kogălniceanu nr. 1.
Art. 4. — Atribuţiile comisiei paritare sunt cele prevăzute HG nr. 302/2022 pentru aprobarea
normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa,
atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precurn şi a normelor privind inchererea şi monitorizarea
aplicării acordurilor colective.

Art. 5. — Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă, In condiţfile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, de orice persoană interesată.
Art. 6. — Pe data prezentei incetează aplicabilitatea Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina
nr.766 din 11.05.2020 referitoare la constituire Comisie Paritară din cadrul Primăriei municipiului
Slatina.
Art. 7. — Prezenta dispoziţie se afişen7:ă la sediul şi pe site-ul Primăriei municipiului Slatina.
Art. 8. — Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională din cadrul
Biroului Resurse Umane, Relaţii cu Publicul — Direcţia Generală Management a aparatului de
specialitate al Primarulm municipiului Slatina va lua mă'suri pentru aducerea la Indeplinire a
prevederilor prezentei
Art. 9. — Prezenta dispoziţie se comunică la:
— Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
— Primarul municipiului Slatina
— Direcţia Generală Management;
— Agenţia Naţiona1ă a Funcţionarilor Publici

Con

•

OŢ

Contrasemneazăţ
Secretarul general al munkeiplului Slatina,
Mihai Ioh IDITA
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