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D I S P O Z I Ţ I A  nr.  199 /2022 

privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Primăriei Comunei Gălăuțaș, 

 județul Harghita 

 

Primarul comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita;  

 

Având în vedere:  
Adresa nr. 3637/17.08.2022 a Primarului comunei Gălăuțaș prin care și-a desemnat 

reprezentanții în Comisia paritară, secretarul titular și secretarul supleant;  

Procesul-verbal nr.3576/11.08.2022 prin care majoritatea funcționarilor publici din 

cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș și-au desemnat reprezentanții în cadrul Comisiei paritare;  
Procesul-verbal nr. 3714/23.08.2022 prin care membrii titulari desemnați de 

majoritarea funcționarilor publici din cadrul Primăriei Gălăuțaș și de Primarul comunei 

Gălăuțaș și-au desemnat președintele Comisiei paritare;  

Referatul Compartimentului de resurse umane nr.19/    /29.08.2022 privind 
constituirea Comisiei paritare din cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș, județul Harghita;  

În conformitate cu:  
Prevederile art.3 - 12 din H.G. nr. 302 din 2 martie 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.488 - 489 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  
 Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive, aprobat prin Dispoziția primarului 

comunei Gălăuțaș nr. 98/2020; 

În temeiul prevederilor art.155 și art.196 alin.(1) lit.b), art.197 și art.198 din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, 

  

D I S P  U N: 

 
Art.1.- (1) Se constituie Comisia paritară la nivelul Primăriei comunei Gălăuțaș, 

județul Harghita, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 01.09.2022 – 31.08.2025, iar mandatul 

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.2.- (1) Membrii titulari ai comisiei sunt:  

BAYKO DALINA-ANCA, referent de specialitate în cadrul Compartimentului asistență 

socială, desemnată de Primar;  
PAȘCAN GEORGETA-IULIANA, consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului 

achiziții publice, desemnată de funcționarii publici;  

(2) Membrii supleanți ai comisiei paritare sunt:  

VODĂ BOGDAN-IOAN,  Consilier în cadrul Compartimentului Agricol, desemnat de 
Primar;  

OLARIU STELUȚA-LUMINIȚA, Consilier în cadrul Compartimentului impozite și taxe, 

urbanism, desemnată de funcționarii publici.  
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Art.3.- Se numește doamna Nădășan Ileana- Consilier, în cadrul Compartimentului 

Contabilitate, ca secretar titular al comisiei paritare, iar ca secretar supleant se numește 

doamna Suciu Elena, Consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții 
publice.  

Art.4.- Începând cu data de 01.09.2022, se numește președinte al comisiei paritare, 

pe o perioadă de un an și jumătate, doamna BAYKO DALINA-ANCA.  

Art.5.- (1) Persoanele desemnate la art.2, art.3 și art.4 au competențele, atribuțiile și 
își desfășoară activitatea conform prevederilor H.G. nr. 302 din 2 martie 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.  
(2) Comisia paritară își desfășoară activitatea la sediul Comuna Gălăuțaș, sat Gălăuțaș, 

str.Centru, nr.1, județul Harghita.  

Art.6.- Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, orice alte prevederi contrare 

își încetează aplicabilitatea.  
Art.7.- Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.554/2004 

– Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.8.- Prezenta dispoziție se transmite la Instituția Prefectului – Județul Harghita și 

se comunică Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gălăuțaș, secretarului tiutular al Comisiei paritare care o va aduce la 

cunoștința persoanelor nominalizate și se va afișa la sediul primăriei și pe site-ul Comunei 

Gălăuțaș.  
 

 

Gălăuțaș, la 29 august 2022 

 

 
Primarul comunei Gălăuțaș                                                   Contrasemnează pentru legalitate,  

   Secretarul general al comunei 

    ………………………      

             Radu ȚĂRAN      ………………………                          
Monica-Camelia MORAR 

 
 


