
Comisia Paritară din cadrul Primăriei Sectorului
6 București
Nr.6/30.12.2022 

Raport anual

Având în vedere art. 489 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
precum si art. 13 alin.(1) lit. g)  din H.G.                                 nr.
302/2022 comisia paritară întocmeşte un raport anual cu privire la
activitatea desfăşurată de comisia paritara, care se publică pe site-
ul instituţiei.
În conformitate cu prevederile art. 3 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 cadrul
Primăriei  Sectorului  6  s-a  constituit  comisia  paritară  conform
dispoziţiei primarului Sectorului 6 922/03.07.2020, modificată prin
dispoziția primarului sectorului 6                                         nr.
2931/14.12.2021.  S-a  constituit  comisia  paritară  ca  urmare  a
modificărilor legislative, conform dispoziției primarului Sectorului 6
nr. 1274/13.05.2022. 
Activitatea desfăşurată:
În  cursul  anului  2022  comisia  paritară  din  cadrul  Primăriei
Sectorului  6  s-a  întrunit  în  şedinţe  având  pe  ordinea  de  zi
următoarele:
 1. Apobarea planului anual de perfecționare
2. Alegerea președintelui comisiei paritare
3.  Stabilirea  programului  de  lucru  pentru  recuperarea  zilei  de
02.12.2022 stabilită ca fiind zi liberă.

Crăciun Aura - președinte                                                     
___________________                                                       
Anghelache Ionica -membru titular                                   
____________________
Codea Anamaria – membru titular                                   
_____________________
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Culha Violeta Alexandra-membru titular                         
_____________________
Cruciu Bogdan - membru titular                                           
_____________________
Dumitru Daniela Cornelia- membru titular                     
______________________

Secretar titular: Enache Valentina-Oana                           
____________________
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