ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A nr. 1922
din 22.08.2022
privind constituirea comisiei paritare din cadrul Primăriei Municipiului Arad
Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
- referatul Serviciului Resurse Umane nr. 64974/22.08.2022 privind constituirea
comisiei paritare din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
- procesul verbal nr. 58337/26.07.2022 privind consemnarea rezultatului votării, în
vederea desemnării membrilor titulari și a membrului supleant în comisia paritară, de către
funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad,
desfășurate în perioada 20.07.2022-22.07.2022;
- necesitatea constituirii unei noi comisii paritare ca urmare a intrării în vigoare a
H.G.R. 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;
- importanța rolului comisiei paritare de a asigura dialogul social în cadrul Primăriei
Municipiului Arad, precum și de a monitoriza realizarea acordurilor colective dintre
sindicatele reprezentative sau reprezentanții funcționarilor publici și autoritățile sau
instituțiile publice;
- prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.9, art.11 și art.12 Secțiunea 1 Capitolul II
ale H.G.R. 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;
- prevederile art.7, art.8 și ale art.11 din Legea nr.554/2004 privind Legea
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) Capitolul VIII Secțiunea a 3-a Titlul
V, art. 488 Secțiunea 1 Capitolul IX Titlul II Partea a VI-a din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 Se constituie Comisia paritară din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Arad, având următoarea componență:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ovidiu UNCRUȚ – polițist local
Cristian-Dorin AVRAM - consilier
Florina ISPAS - consilier
Mirela SZASZ – șef serviciu
Ștefan SZUCHANSZKI – director executiv
Daniel-Petrică FAUR- polițist local

- membru titular
- membru titular
- membru titular
- membru titular
- membru titular
- membru titular
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7. Marius-Sorin PANDA – șef birou
8. Liliana FLOREA – director executiv

- membru supleant
din partea funcționarilor publici din cadrul
Primăriei Municipiului Arad
- membru supleant
din partea Primarului Municipiului Arad

Art. 2 Se desemnează în calitate de secretar, respectiv secretar supleant ai comisiei paritare
următorii funcționari publici:
1. Daniela CHEȘA - consilier
2 . Alina-Isabela POPESCU - consilier

– secretar titular
– secretar supleant

Art. 3 Membrii titulari și secretarul comisiei paritare, precum și supleanții acestora se numesc
pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei
paritare.
Art. 4 Dispoziția poate fi contestată la instanța competentă, Tribunalul Arad - Secția III
Contencios Administrativ și Fiscal Litigii de Muncă și Asigurări Sociale, conform prevederilor
art. 8, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 5 Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către persoanele desemnate la art. 1 și art. 2,
și se va comunica acestora prin grija Serviciului Resurse Umane, iar celor interesaţi prin grija
Serviciului Administrație Publică Locală.
PRIMAR

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al municipiului
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