
JUDE}UL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIE{TI 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I } I A   NR. 3296 

privind constituirea comisiei paritare la nivelul Municipiului Ploie[ti 

 

  

 Primarul Municipiului Ploie[ti: 

 v\z@nd referatul Serviciului Resurse Umane, Organizare [i Administrativ nr.330/03.06.2022 prin care se 

aduce la cuno[tin]\ necesitatea emiterii dispozi]iei privind constituirea comisiei paritare la nivelul Municipiului 

Ploie[ti, cu o componen]\ de 6 membri titulari [i 2 membri suplea]i din care: jum\tate dintre membrii titulari [i 

membrii suplean]i ai comisiei paritare sunt desemna]i de c\tre conduc\torul autorit\]ii sau institu]iei publice [i 
jum\tate de c\tre sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici la nivel de autoritate sau instituţie publică, 

precum [i numirea de c\tre conduc\torul autorit\]ii sau institu]iei publice a secretarului titular [i secretarului 

supleant `n comisia paritar\; 
 având `n vedere prevederile art.3, art.4 lit."c" [i art.9 alin.(1) din Hotărârea 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, care reglementeaz\ modul de constituire a comisiei paritare `n cadrul 

instituţiei publice, precum [i numirea secretarului titular [i secretarului supeant al comisiei paritare, prin act 

administrativ al conducătorului instituţiei publice; 

 în temeiul art. 196 alin. (1)  lit."b" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată; 

 

 

D I S P U N E : 

 

 

 Art.1.Constituirea Comisiei paritare la nivelul Municipiului Ploie[ti, cu urm\toare componen]\: 

 Membrii titulari din partea executivului: 

 - Popescu Alina Alexandra - consilier `n cadrul Serviciului Buget, ~mprumuturi; 

 - C`rstea Adriana - [ef serviciu Rela]ia cu Consiliul Local, Reglementare; 

 - Neagu Florin Daniel - [ef serviciu Mobilitate [i Trafic Urban; 

 Membrii titulari din partea sindicatului: 

 - Perpelea Milena Andreia – [ef serviciu Proiecte cu Finan]are Interna]ional\, O.N.G.; 

- Stambolgiu Mihaela – consilier `n Serviciului Dezvoltare, Administrare Unit\]i de ~nv\]\m@nt [i 

S\n\tate; 

- Constantin Florian - consilier `n cadrul Serviciului Repara]ii [i Investi]ii Drumuri 

Membru supleant din partea executivului: 

- T\r\cil\ Manuela - [ef serviciu Financiar - Contabilitate; 

Membru supleant din partea sindicatului: 

 - Fr\]il\ Alina Mihaela - director executiv - Direc]ia Comunicare, Rela]ii Publice, Monitorizare Proceduri 

Administrative; 

Art.2.Nume[te ca secretar titular, respectiv secretar supleant, `n comisia paritar\ pe: 

- Di]u Lauren]iu - consilier `n cadrul Compartimentului Monitorizare [i Avizare Contracte Unit\]i de 

~nv\]\m@nt, S\n\tate, Culte - secretar titular ; 

- Stoia Oana Aurelia - consilier `n cadrul Serviciului Rela]ii Publice, Monitorizare Proceduri 

Administrative - secretar supleant. 

 Art.3.~ncep@nd cu data prezentei prevederile Dispozi]iei nr.4230/21.03.2017 `[i `nceteaz\ aplicabilitatea. 
 Art.4.Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la 

cunoștință celor interesați, prezenta dispoziție 

 

     Dată în Ploiești, astăzi 17.06.2022 

     

 

    PRIMAR,                    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR  GENERAL 

      Andrei Liviu VOLOSEVICI          Mihaela Lucia CONSTANTIN 

 


