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DISPOZIŢIE 

Privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul 
 U.A.T. Comuna Bozioru – judeţul Buzău 

 
      

 Primarul Comunei Bozioru, Judetul Buzau; 
 Avand în vedere: 

o Procesul-verbal nr.1194/26.04.2021 privind desemnarea prin vot 
secret a reprezentanţilor funcţionarilor publici în Comisia Paritară; 
o Prevederile art.625 alin.1, lit.b) şi art.626 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
o Prevederile art.3, art.4 lit.a), art.7 alin.(2), art.8 alin.(1) şi (2), art.9 

alin.(1), art.15. alin.(1) din H.G.R. nr.833/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colective, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art.154 alin.(1), art.155 alin.(5) lit.e) şi 196 alin.(1) lit. b) 
din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, emit urmatoarea,  
 

DISPOZIŢIE       

       Art.1. Se constituie Comisia Paritară din cadrul Primăriei Comunei 
Bozioru în următoarea componenţă: 
         Membrii titulari: 

o Reprezentant desemnat de către primar: 
       OPREA MIRELA – Secretar General UAT comuna Bozioru; 
o Reprezentant desemnat de către funcţionarii publici, prin vot 

secret: 
       BUDUIANU LILIANA – referent superior - Compartiment 
Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă. 

Membrii supleanţi:  
o Reprezentant desemnat de către primar: 
      CHIRCU ORTENSIU – inspector asistent - Compartiment 
Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe locale, Achiziţii Publice; 
 
 



 
 
o Reprezentant desemnat de către funcţionarii publici, prin vot 

secret: 
       BUDUIANU NICOLAE – referent superior Compartiment - 
Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe locale, Achiziţii Publice. 
 

       Art.2. (1) - În funcţia de secretar al Comisiei paritare se numeşte 
domnul Dinu Ionuţ – consilier achiziţii publice Compartiment - 
Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe locale, Achiziţii Publice, iar în 
funcţia de secretar supleant se numeşte doamna Grigore Corina. 
          (2) Secretarul titular şi secratarul supleant  nu au calitatea de 
membrii în comisia paritară 
       Art.3 – (1) Membrii Comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 
3 ani, începând cu data de 01.05.2021. 
          (2) – Mandatul membrilor Comisiei paritare, poate fi reînoit o 
singură dată. 
       Art.4. – Atribuţiile şi modul de funcţionare a Comisiei paritare, 
precum şi atribuţiile preşedintelui şi secratarului  sunt prevăzute în 
Hotărârea Guvernului  nr.833/2007. 
       Art.5 – (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 
30 de zile de la data comunicării organului emitent; 
             (2) Împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios- administrativ sau, după caz, 
instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni 
de la comunicarea soluţiei contestaţiei. 
        Art.6. – Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire  
de către membrii comisiei numite la art.1, care îndeplinesc atribuţiile 
cuprinse în art.489 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.833/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

            Art.6. – Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile 
art. 197, alin. (1),(4)  și ale art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ :  

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău ; 
-  Primarului comunei Bozioru , judeţul Buzău ;  
-  Persoanelor nominalizate la art.1-2;  

-Afișare/pe pagina de internet a instituției 
www.comunabozioru.ro. 
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                                                  APROB,  
                                                                      Primar: 

     Grigore Valentin 
 

 
                

REFERAT 
Privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul 

 U.A.T. Bozioru – judeţul Buzău 
 
Domnule Primar, 
 

 Avand în vedere: 
o Procesul-verbal nr.1194/26.04.2021 privind desemnarea prin vot 

secret a reprezentanţilor funcţionarilor publici în Comisia Paritară; 
o Prevederile art.625 alin.1, lit.b) şi art.626 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
o Prevederile art.3, art.4 lit.a), art.7 alin.(2), art.8 alin.(1) şi (2), art.9 

alin.(1), art.15. alin.(1) din H.G.R. nr.833/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colective, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
      Conform prevederilor art.3 din HGR  nr.833/2007 privind normele 
de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea 
acordurilor colective, Comisiile paritare se constituie în cadrul fiecărei 
autorităţi sau instituţii publice, prin act administrativ al 
conducătorului autorităţii ori instituţiei publice. 
   Ţinând cont de prevederile art.4 lit.a) Comisiile paritare sunt 
compuse dintr-un număr de 2 - 6 membri titulari şi câte 2 membri 
supleanţi, astfel:  
   - 2 membri titulari şi 2 membri supleani, în cazul în care autoritatea 
sau instituţia publică are până la 15 funcţionari publici. 
     Potrivit art. 15. - (1) membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o 
perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată. 
(2) Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până 
la data constituirii comisiei paritare nou-alese. 



 
     
 
 Ţinând cont de Procesul–verbal nr.1194/26.04.2021 privind 
desemnarea prin vot secret a reprezentanţilor funcţionarilor publici în  
Comisia paritară,  prevederile art.3 din H.G.R.  nr.833/2007 privind 
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea  
acordurilor colective şi ale  prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din OUG 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

PROPUN: 
    Emiterea unei dispoziţii pentru constituirea Comisiei paritare la 
nivelul U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău. 
 

 
Secretar General Comună, 

OPREA Mirela 
 
 ……………….. 


