
 

 

CABINET PRIMAR 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.________ 

din _______________2022 

privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în 

comisia paritară 

Având în vedere: 

- referatul Serviciului Resurse Umane și Managementul Carierei nr. 982/02.05.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 4 - art. 10 din H.G. 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 temeiul art. 155 alin. (5) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

      Primarul Sectorului 6, 

D I S P U N E: 

 

Art.1. Se stabilește perioada 12.05.2022-13.05.2022 pentru desemnarea reprezentanţilor 

funcţionarilor publici în comisia paritară. 

 

Art.2. Comisia paritară are în componenţă 6 membri titulari, respectiv câte 2 membri supleanți, 

un secretar titular și secretar supleant. Jumătate dintre membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei 

paritare, precum și secretarul titular și secretarul supleant, sunt desemnaţi de către conducătorul 

instituţiei publice, iar jumătate sunt desemnați de Sindicatul Național Columna.  

 

            Art.3. Actul administrativ se afişează la sediul şi pe site-ul instituţiei în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data emiterii şi rămâne afişat până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.  

 

Art. 4. Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei şi compartimentele funcționale 

implicate vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile prezentului act administrativ. 

 

       Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată la secția de contencios administrativ și fiscal a 

tribunalului de la domiciliul reclamantului, în condițiile și în termenele prevăzute de art. 11 alin. (1) 

coroborat cu art. 10 alin. (3) din  Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 
     P R I M A R 

 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) 

                                     lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 

                 SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 6   

5 ex. 
 


