ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORASTIE

PRIMAR

DISPOZITIA NR.FJ{ 12016
privind reinoirea mandatului membrilor comisiei paritare din cadrul Primlriei
Municipiului Or[;tie
Primarul municipiului Ordqtie, jude{ul Hunedoara;
AnalizAnd referatul nr.11.253123.09.2016 al compartimentului resurse umane pritr care
se propune constituirea comisei paritare din cadrul Primdriei municipiului Ordqtie;
In conformitate cu prevederile ar1. 73-14 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func{ionarilor publici, republicata, cu modificdrile si cornpletdrile ulterioare, cu privire la
constituirea comisiilor paritare si cu prevederile Secliunii I al Capitolului ll din Hot5rArii
Guvernului nr. 83312001 privind normele de organizare si funcfionare a comisiilor paritare si
incheierea acordurilor colective;
tn baza adresei nr. 838/23.09.2016 al Sindicatului Liber al Salarialilor din Primdria
Municipiului Timiqoara;
Ydzdnd prevederile Dispoziliei nr. 6901201.3 privind constituirea comisiei paritare in

cadrul Prim[riei municipiului Ordqtie
In temeiul previderilor si ale afi. 62 alin (1) lit. e) si ar1.68 alin (1) din Legea
administratiei publiCe locale nr. 21512001, republicata, cu modificdrile si completdriie ulterioare.

DISPUNE:
Art. 1. Se reinoieste mandatul membrilor comisiei paritare din cadrul Primdriei
trluri"ipiutri Ordqtie, numita prin Dispozilianr. 69012013 pentru o perioada de 3 ani, dupd cum
urmeazd:

Membrii titulari/supleant desemnafi de dl Primar:
Bindea Iuliana - membru titular;
Czeteni Alina-Maria - membru titular;
Craciun Calin -Codrut- membru supleant;

Membrii titulari desemnati de organiza{ia sindicala:

Mogosan Marilena-Elena - membru titular;
Opra Gheorghe:-Eugen- membru titular;
Maties Daniela-Ana- membru supleant.
Art..2. incepAnd cu data de 24.09.2016, se numesc in funclia de secretar titular respectiv
,..."tur@rrt ai tlomisiei paritare in cadrul Primdriei municipiului Or6qtie, pentru un mandat
de 3 ani, prin reinoirea acestuia, urmdtorii funclionari :
Onetiu Elena- secretar titular;
Costoiu Alina-Monica- secretar supleant.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a dispozi{iei se incredinteaza Direcfia Administrafie
Publica Locala prin Compartimentui Resurse umane.
Art.A. -Prezenla dispozitie se comunica :
-Institutiei Prefecul ui- .iudetul Hunedoara;
-Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
- Membrilor Comisiei Paritare;
- Afisare la sediul primariei municipiului Orastie;
- Se publica pe pagina de internet a prirnariei'
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