
                 ROMÂNIA  

        JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

DISPOZIŢIA NR. 4136 

din 26 septembrie 2016 

 

Privind, constituirea Comisiei paritare a functionarilor publici din cadrul  

             Primăriei  Municipiului Focşani 

 

 Primarul municipiului Focsani, judetul Vrancea,  

  - văzând procesul verbal nr. 60098/22.09.2016 al şedinţei comune a Organizaţiilor 

sindicale  S’PRIM-LEX şi SINTAX 2010 din cadrul Primariei Municipiului Focşani, 

pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici din cadrul Primăriei 

Municipiului Focşani în Comisia paritară, procesul verbal nr. 60548/26.09.2016 pentru 

desemnarea preşedintelui Comisiei paritare din rândul membrilor titulari şi referatul 

Direcţiei resurse umane şi coordonare unităţi subordonate înregistrat la nr. 

60562/26.09.2016; 

- în temeiul art. 73 din Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, 

republicat in 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului  nr.833/2007 privind 

normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor 

colective, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  în baza art. 63 alin. (1) lit.”e” şi în temeiul art.68 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

         Art. 1. Începând cu data de 27.09.2016 se constituie Comisia paritară a 

funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, componenţa fiind 

următoarea:  

 

PREŞEDINTE :               - Alexandru Iulian – şef birou, Biroul urmărire încasare şi  

                                                                                            executare silită; 

MEMBRII TITULARI:  - Poieană Liliana Simona – şef serviciu, Serviciul buget,  

                                                                                       contabilitate 

                                           - Necula Răzvan Mihail – inspector, Serviciul comunicare; 

                                           - Enache Cristina  – inspector, Compartimentul contracte,  

                                                                                             achiziţii, energetic. 

MEMBRII SUPLEANŢI: - Andrei Cristina Mirela – inspector ,  Serviciul comunicare; 

                                             - Stoian Mirela Nelia – inspector, Compartimentul autorizare  

                                                                                                   agenţi economici. 

 

       Art. 2. Se numesc secretar titular şi secretar supleant ai Comisiei paritare a 

funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani , următorii: 

            - secretar titular    -  Pădineanu Diana Cristina – consilier, Compartiment 

                                                                                   managementul calitatii; 



 

 

 

-2- 

 

            - secretar supleant - Turcu Manuela – inspector, Compartiment  

                                                                                            resurse umane, organizare. 

 

        Art. 3. Abrogarea Dispoziţiei Primarului Municipiului Focşani nr. 1656/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

        Art. 4. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul 

administraţie publică locală, agricultură, cadastru, Direcţia resurse umane şi coordonare 

unităţi subordonate şi persoanele prevăzute la art. 1 si 2. 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 
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