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P R O I E C T    de  D I S P O Z I Ţ I E 

privind privind constituirea Comisiei paritare din cadrul 

Primăriei Comunei Bărcăneşti, jud. Prahova 

    

             Având în vedere :  

- Adresa nr.12415/15.04.2022 a Primarului comunei Bărcăneşti prin care şi-a desemnat reprezentanţii în 

Comisia paritară, secretarul titular al comisiei şi secretarul supleant ; 

- Procesul-verbal nr.12585/18.04.2022 prin care majoritatea funcţionarilor publici din cadrul Primăriei 

comunei Bărcăneşti  şi-au desemnat reprezentanţii în cadrul Comisiei  paritare ; 

- Procesul-verbal nr.12789/21.04.2022 prin care membrii titulari desemnaţi de majoritatea funcţionarilor 

publici din cadrul Primăriei Bărcăneşti  şi de Primarul comunei Bărcăneşti şi-au desemnat preşedintele 

Comisiei  paritare ; 

- Referatul Compartimentului Resurse umane nr.12805/ 21.04.2022 privind constituirea Comisiei paritare 

din cadrul Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova ; 

           În conformitate cu :  

-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, judetul Prahova, emite prezenta D I S P O Z I Ţ I E . 

              

            Art.1. Se constituie Comisia paritară la nivelul  Primăriei comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova, 

pentru perioada 26.04.2022 - 25.04.2025. 

 Art.2. (1) Membrii titulari ai comisiei paritare  sunt :  

1. Oprea Mariana, inspector- Compartimentul Resurse umane,desemnată de Primar; 

2. Biton Maria-Afrodita , inspector-Comp.Achiziţii publice, desemnată de Primar; 

3. Pruteanu Andreea-Daniela , inspector- S.P.C.L.E.P.,desemnată de funcţionarii publici; 

4. Rotaru Mălin, inspector- S.P.C.L.E.P.,desemnată de funcţionarii publici. 

(2) Membrii supleanţi ai comisiei paritare sunt : 

1. Gheorghe Cristina-Ioana, inspector-Comp.Fond funciar, cadastru şi agricultură, desemnată de Primar; 

2. Niţoi Păun, poliţist local-Serviciul Poliție locală, desemnat de functionarii publici . 

 Art.3.  Se numeşte d-na Constantin Mioara, referent-Serviciul Financiar contabil, ca secretar 

titular al comisiei paritare, iar ca secretar supleant se numeşte d-nul Soroiu Florentin, referent - 

Comp.Fond funciar, cadastru şi agricultură.  

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

 

 



5/2 

 

           Art.4.  Se desemnează preşedinte al comisiei paritare pe o perioada de un an și jumătate , 

începând cu data de 26.04.2022 până la data de 25.10.2023 d-na Oprea Mariana , inspector –

Comp.Resurse umane. 

           Art.5. Persoanele desemnate la art.2, art.3 şi art.4 au competenţele, atribuţiile şi îşi desfăşoară 

activitatea conform prevederilor 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 . 

            Art.6.  Începând cu aceeși dată ncetează mandatul membrilor Comisiei paritare constituită prin 

Dispoziția Primarului nr.206 din 10.09.2019 . 

            Art.7. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

            Art.8. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  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 

                                                                                                                          

                                                                                                                          Avizat legalitate, 

                                                                                                                       Secretar general al comunei, 

                                                                                                     Nicoleta SAVU 

Bărcăneşti , 21.04.2022 

Nr.111 

M.O./M.O./1 expl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


