
 

 

  R O M Â N I  A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                         

COMUNA CORNEȘTI 

        P  R I M A R 

D I S P O Z I Ț I E 

Nr.354 din 24.10.2022 

         Privind constituirea comisiei paritare în cadrul Primăriei comunei CORNEȘTI 

 Județul Dâmbovița 

             Primarul comunei CORNEȘTI, județul Dâmbovița; 

            Având în vedere: 

          - Prevederile art.3- 6, art.9, art.11 , art.12, art.15, art.33 din Hotărârea Guvernului  

nr.302/2022  pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare 

a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a 

normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor collective; 

          - dispoziția primarului comunei Cornești nr.351/17.10.2022 privind  stabilirea perioadei 

în care  funcționarii publici din cadrul Primăriei comunei CORNESTI,  județul Dâmbovița își 

desemnează reprezentanții în  comisia paritară ; 

         - Procesul-verbal nr.12293/18.10.2022 încheiat de funcționarii publici din cadrul 

Primăriei comunei CORNEȘTI, Județul Dâmbovița privind desemnarea reprezentanțiilor în  

comisia paritară; 

         - Prevederile art.154 alin.(2) și alin.(3), art.155 alin.(1) lit.”e,,  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările  şi completările ulterioare. 

           În temeiul art.196 alin.(1) ,lit.,,b” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare. 

 

 

PRIMARUL COMUNEI CORNEȘTI, emite prezenta dispoziție: 

           Art.1- Se constituie comisia paritară în cadrul Primăriei comunei CORNEȘTI, Județul 

Dâmbovița, astfel: 

          Membrii titulari: 

      1.-RUJOIU MARE Mădălina Elena -Consilier cls.I gradul profesional principal -

reprezentant primar; 

      2.- OPREA Ileana- Consilier cls.I gradul profesional superior-reprezentant primar; 

      3.- LIA SIMA Liviu - referent cls.III gradul profesional superior- reprezentant sindicatul 

functionarilor publici la nivel de instituție publică ; 

      4.- PALAGHIAN Corneliu -Emanuel- - referent cls.III gradul profesional principal - 

reprezentant sindicatul functionarilor publici la nivel de instituție publică ; 

          Membrii supleanți: 

      1.- FINTEANU Maria- - referent cls.III gradul profesional superior - reprezentant primar; 

      2.- GEARÂP Doina – - referent cls.III gradul profesional superior - reprezentant sindicatul 

functionarilor publici la nivel de instituție publică;    

 

           Art.2.-  Membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei paritare se numesc pe o 

perioadă de 3 ani.  

          Art.3.(1).Presedintele comisiei paritare este ales cu votul a jumatate plus unu din 

numărul membrilor titulari, din rândul acestora, pentru o perioada de 1 an și jumatate.    

            (2). Rezultatul alegerii președintelui se aduce la cunoștință persoanelor care au 

desemnat membrii în comisia paritară potrivit art. 6 alin. (3), în termen de două zile lucrătoare 

de la data alegerii acestuia. 

          Art.3.- Se desemnează doamna Dana-Andreea TOMA- referent cls.III gradul profesional 

principal în  calitate de secretar titular al comisiei paritare și   doamna Iuliana-Mihaela 

PREDA–referent Cls.III gradul profesional superior, în calitate de  secretar supleant al comisiei 

paritare. 

          Art.4.- Atribuțiile comisiei paritare sunt cele prevăzute la art.13-art.14 din Hotărârea 

Guvernului  nr.302/2022 . 

 



 

 

 

          Art.5.- Prezenta dispozitie poate fi atacată la instanța de contencios administrativ 

competentă, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările  ulterioare, de orice persoană interesată. 

          Art.6.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se obligă persoanele nominalizate 

la articolul nr.1. 

          Art.7.- Prezenta dispozitie va fi comunicață Instituției Prefectului judetul Dâmbovița, 

Agenției Naționale a funcționarilor Publici și va fi afișată pe pagina de internet a instituției . 

 

 

 

 

 

 

         P R I M A R,                                                         Contrasemnează pentru legalitate, 

        Radu STANCU                                                                       Secretar  general  

                                                                                                   Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


