
 

D I S P O Z I Ț I E 

prin care se  ia act de reprezentanții salariaților din cadrul 

 aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova, în vederea promovării  

și apărării intereselor salariatilor 

 

             Având în vedere prevederile: 

-Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

             Văzând: 

-Procesul verbal nr.7146 din 21.01.2021 privind alegerea reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova; 

-Adresa  Sindicatului Național Pro Lex nr.306 din 20.01.2021 privind împuternicirea domnului Popescu Radu, 

poliţist local, privind reprezentarea salariaţilor membri de sindicat la nivelul Primăriei comunei Bărcăneşti;  

-Referatul nr.7295 din 25.01.2021 al Compartimentului Resurse umane privind  emiterea  unei dispozitii prin 

care se ia act de reprezentanții salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcănești, județul Prahova, care nu sunt constituiți în organizații sindicale  sau nu au aderat la o organizatie 

sindicală ,și  de reprezentantul   salariaților înscriși în Sindicatul Național Pro Lex, în vederea promovării și 

apărării intereselor salariatilor  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul 

Prahova; 

            În temeiul art. 155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

Primarul comunei Bărcănești, judetul Prahova emite prezenta dispozitie: 

            

             Art.1. (1) Se  ia act că reprezentanții  salariaților (funcționari publici și personal contractual)  din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova, care nu sunt constituți în 

organizații sindicale  sau nu au aderat la o organizatie sindicală, în vederea promovării și apărării intereselor  

acestora , în cazurile în care legea impune consultarea cu reprezentanții salariaților,  sunt : 

1.Dumitru Carmen-Mihaela, inspector- Compartimentul SPAS , ales în data de 19.01.2021; 

2.Pandele Marinel, referent -Serviciul Financiar-contabil, ales în data de 19.01.2021. 

 (2) Se ia act că  domnul Popescu Radu,poliţist local -Serviciul Poliţie locală , este împuternicit de Sindicatul 

Național Pro Lex,  să  reprezinte   salariații  Primăriei comunei Bărcăneşti ,membri ai  Sindicatului Național 

Pro Lex, în cazurile în care legea impune consultarea cu sindicatele / reprezentanții salariaților. 

            Art.2.Durata mandatului reprezentanților salariaților este de 2 ani, respectiv perioada  26.01.2021 – 

25.01.2023 . 

            Art.3.Drepturile salariale ale persoanelor nominalizate la art.1 rămân neschimbate. 

            Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Prahova-Secţia Contencios 

Admnistrativ şi Fiscal,în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare. 

             Art.5. Prevederile  prezentei  dispoziții  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de persoanele nominalizate la 

art.1 și  vor  fi  transmise  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  de  secretarul general al comunei .    

                                                                    

PRIMAR, 

                                                                            Gheorghe Dima 

                                                                                                                       Contrasemnează:  

                                                                                                                 Secretar general al comunei, 

                                                                                                                          Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 25.01.2021 
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