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DISPOZIŢIA Nr. 38 

din 06. 05. 2022 
privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară 

 

 

   Analizând prevederile: 
         a) O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările ulterioare, art.488 și art.489; 
         b) H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare  
si functionare a comisiilor paritare, componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora, precum si a 
normelor privind incheierea si monitorizarea aplicarii acordurilor colective, art.5; 
    
     În temeiul  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b. cu 
modificările și completările ulterioare;  
 
          Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 

       Art.1 Se stabilește perioada în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici ai Primariei 
comunei Rosiori în comisia paritară, în intervalul 09.05.2022-24.05.2022. 
      Art.2 La întrunirea reprezentanților funcționarilor publici se vor alege: un membru titular și  un membru 
supleant. 
     Art.3 Membrii aleși prin votul secret al majorității funcționarilor publici vor face parte din comisia paritară 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rosiori. 
     Art.4 În termen de două zile lucrătoare de la data desemnării reprezentanților menționați la art.1 și 2, orice 
funcționar public interesat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rosiori, poate depune 
contestație, în scris și motivat la primarul comunei, cu privire la procedura de desemnare a reprezentanților 
funcționarilor publici în comisia paritară. 
    Art.5 Dispoziția se va afișa la sediul Primariei comunei Rosiori în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea 
deciziei și rămâne afișată până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare. 
    Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rosiori și se aduce la 
cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de 
internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


