JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CABINETUL PRIMARULUI
DISPOZIŢIA
Nr. 591 din 17.06.2022
privind constituirea comisiei paritare la nivelul Municipiului Roman
LEONARD ACHIRILOAEI , PRIMARUL MUNICIPIULUI ROMAN;
Ţinând seama de:
- prevederile art. 488 și art. 489 din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. Nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de
constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi
procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi
monitorizarea aplicării acordurilor colective;
- referatul nr.41606/2022 întocmit de Serviciul Resurse umane, salarizare prin care se
propune desemnarea membrilor titulari și a unui membru supleant în comisia paritară;
- PV nr. 38584/2022 al adunării generale a funcționarilor publici în cadrul căreia au
fost aleși prin vot secret reprezentanți ai funcționarilor publici în comisi paritară;
Luând în considerare prevederile art. 155 alin. (5) lit. e) şi ale art. 196 alin. (1)
lit. b) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1. Începând cu data prezentei dispoziţii se constituie o nouă comisie
paritară la nivelul Primăriei Municipiului Roman, cu rolul și atribuţiile prevăzute la
art. 489 din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Art.2. (1) În urma finalizării procedurii de desemnare a reprezentanţilor
funcţionarilor publici în comisia paritară, în temeiul art.4, lit c) şi art.6, alin (2) din
H.G. nr. 302/2022, Primarul Municipiului Roman numeşte 3 membri titulari şi un
membru supleant, după cum urmează:
1. Membru titular – Neagu Constantin, șef birou, Birou Control, Strategii și
Marketing Instituțional
2. Membru titular – Chiriac Doina, șef serviciu, Serviciul Impozite și Taxe
Persoane Juridice
3. Membru titular – Prăjescu Cristina, șef serviciu, Serviciul Buget,
contabilitate.
4. Membru supleant – Cîrcu Nadia, șef serviciu, Serviciul Managementul
Proiectelor.

(2) În temeiul art.6, alin(3), lit.d) din H.G. nr.302/2022, din partea membrilor
de sindicat sunt desemnaţi 3 membri titulari şi un membru supleant, după cum
urmează:
1. Membru titular – Tololoi Georgeta, inspector I superior, Birou urmarire
impozite si taxe
2. Membru titular – Popescu Bogdan-Constantin, inspector I superior, Direcția
Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
3. Membru titular – Mihăică Bogdan-Petru, poliţist local III superior, Direcția
Poliția Locală
4. Membru supleant – Călinescu Ioan-Cătălin, poliţist local I superior, Direcția
Poliția Locală.
(3) În temeiul art.9 din H.G. nr. 302/2022 se desemnează:
- Secretar titular: Apăvăloaei Alina, inspector I superior, Serviciul
Administrație Publică Locală
- Secretar supleant: Pîrvu-Chirilă Magdalena, inspector I superior, Direcția
Poliția Locală.
Art.3 (1) Membrii titulari și secretarul comisiei paritare, precum și supleanții
sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.
(2) Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până la
data constituirii comisiei paritare nou-alese.
Art.4 Preşedintele comisiei paritare este ales conform art. 7 din H.G. nr.
302/2022 .
Art.5 Atribuţiile comisiei paritare, ale preşedintelui şi respectiv ale secretarului
comisiei paritare sunt cele prevăzute de art.13 şi art.14 ale H.G. nr.302/2022.
Art.6 Persoanele desemnate prin prezenta dispoziţie vor duce la îndeplinire
sarcinile care decurg din aceasta.
Art.7 Prezenta dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios
administrative competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de orice
persoană interesată.
Art.8 Începând cu data prezentei dispoziții se abrogă prevederile Dispoziției
nr.506/19.04.2021.
Art.9 Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija Secretarului general al
municipiului Roman, persoanelor în cauză, S.R.U.S., precum şi altor persoane şi
autorităţi interesate.

PRIMAR,
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