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D I S P O Z I Ţ I E 

            privind stabilirea perioadei  în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor  

publici în  Comisia paritară din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 
 

            Având în vedere Referatul Compartimentului Resurse umane nr.12165/12.04.2022 privind 

stabilirea perioadei  în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în Comisia paritară din 

cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ; 

                În conformitate cu prevederile: 

- Art.488-489 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- Art.3-12 din H.G. nr. 302/02.03.2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, 

organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, 

precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

               

                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 Bărcăneşti , judeţul Prahova , emite prezenta dispoziţie. 

 

            Art. 1. Desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici în Comisia paritară din cadrul Primăriei 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, se va realiza în perioada 13.04.2022 - 26.04.2022 , după cum 

urmează: 

-2 membri titulari şi un membru titular ai comisiei paritare vor fi desemnaţi de către Primarul comunei 

Bărcăneşti; 

-2 membri titulari şi un membru titular ai comisiei paritare vor fi desemnaţi de către funcţionarii publici 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti . 

 

             Art.2. Alegerea reprezentanţilor salariaţilor se realizează prin vot secret de către funcţionarii 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti. 
 

             Art.3. (1) Pot fi membri în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi care exercită un 

raport de serviciu pe perioadă nedeterminată în cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti.    

             (2) Nu poate fi membru al comisiei paritare funcţionarul public care se afla în următoarele situaţii 

de incompatibilitate:  

  a) este conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită comisia paritară; 

  b) este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorităţii ori instituţiei 

publice, cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici sau cu 

ceilalti membri titulari şi supleanţi ai comisiei paritare; 

 c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplină; 

  d) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile prevăzute de  
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   O.U.G nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 

               

            Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată laTribunalul Prahova, potrivit Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ,cu modificările şi completările ulterioare. 

 

             Art.5. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de persoanele nominalizate la 

art.3 şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija  secretarului general al comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

                                                                           

                                                                     P R I M A R, 

 

                                                                      ....................... 

                                                                           Gheorghe DIMA 

 

                                                                                                        

                                                                                                                 Contrasemnează :     
                                                                                                                                Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 ........................              

                                                                                                                                  Nicoleta SAVU 
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