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DISPOZIȚIA  NR.  443 

    din  24  mai 2022 

  

privind  numirea membrilor și a secretarului, precum și supleanții acestora în Comisia 

             paritară a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al  

             Primarului  Municipiului Focşani 

 

Primarul Municipiului Focșani, 

  Având în vedere procesul verbal nr. 48705/11.05.2022 încheiat în Adunarea 

Generală a sindicatului SINTAX 2010, cu ocazia desemnării a 2 membri titulari și a 

unui membru supleant ca reprezentanți ai funcționarilor publici din cadrul  aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Focșani în Comisia paritară și referatul 

Directiei economice - Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la             

nr. 53123/24.05.2022; 

       - văzând Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani nr. 832/2019 privind  

numirea membrilor și a secretarului, precum și supleanții acestora în Comisia paritară 

a functionarilor publici din cadrul Primăriei  Municipiului Focşani și  Dispoziţia 

Primarului Municipiului Focşani nr. 399/2022 privind stabilirea perioadei în care va 

avea loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Focșani în Comisia paritară; 

- în conformitate cu prevederile Hotărârii  Guvernului  nr. 302/2022 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;  

          - în baza art. 155 alin. (1) lit. e), art. 488, art. 489 şi în temeiul art. 196 alin. (1) 

lit. b) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

DISPUN: 

 

 Art. 1. Cu data prezentei se numesc membri titulari și membri supleanți în 

Comisia paritară a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Focşani, pe o perioadă de 3 ani, următorii:  

          Membri  titulari: - Imireanu Adrian - șef serviciu, Serviciul  proiecte “UMP –  

                                                Reabilitarea sistemului de termoficare, 

                                                   Etapa a II-a”; 

                                       - Cotea Diana Cătălina - șef birou, Birou agricultură;  

                             - Poroșnicu Claudia - inspector, Serviciul proiecte      

                                                                “UMP – Reabilitarea sistemului de  

                                                                 termoficare, Etapa a II-a”; 

                                       - Neghină Gabriela - inspector, Serviciul startegie și  

                                                                                                           dezvoltare urbană; 

                              



       

 

-2- 

 

         Membri supleanți: - Poieană Liliana Simona - șef serviciu, Serviciul buget,  

                                                                                    contabilitate. 

                                        - Gogoriță Adrian - inspector, Serviciul de impozite și taxe  

                                                                                                         locale; 

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

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Focșani, următorii: 

            - secretar titular    -  Buică Diana Sorinela - inspector Serviciul resurse  

                                                                                       umane, managementul calității; 

            - secretar supleant - Calotă Geta - inspector, Serviciul resurse  

                                                             umane, managementul calității. 

  Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi atacată de orice persoană interesată la 

Tribunalul Vrancea – Secția de contencios administrativ și fiscal, în condițiile 

prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Art. 4. Cu data prezentei, Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani                                 

nr. 832/2019 se abrogă. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul 

administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul 

calităţii şi persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2, fiind difuzată acestora prin 

intermediul Serviciului administrație publică locală, agricultură. 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 


