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     În atentia  

    functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului  privind 

constituirea comisiei paritare la nivelul institutiei  în perioada 18.05.2022-26.05.2022

                 

 

 În conformitate cu prevederile art. 488 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, în cadrul instituțiilor publice se constituie comisii paritare. 

 Prin Hotărârea Guvernuluinr. 302/2022 s-a aprobat Normele privind modul de 

constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare,  componenţa, atribuţiile și 

procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și 

monitorizarea aplicării acordurilor colective. 

 Comisiile paritare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a HG nr.302/02.03.2022, respectiv de la data de 05.05.2022. 

 Comisia paritară este formată din patru membrii titulari, doi membrii supleanți, 

secretar titular și secretar supleant. 

  Conform prevederilor art.6 din HG nr.302/2022, 2 membrii titulari, 1 membru 

supleant, secretarul titular și secretarul supleant sunt numiți de primar iar 2 membrii 

titulari și un membru supleant  sunt desemnati de către funcţionarii publici din 

cadrul autorităţii( întrucât nu suntem organizati în sindicat sau afiliati la o 

organizatie sindicală reprezentativă). 

 

      

    

  

 

cadrul institutiei.  

 Pot fi membrii în comisia paritară, funcționarii publici definitivi care exercită 

un raport de serviciu pe perioada nedeterminată în cadrul instituției . 

      Nu poate fi membru al comisiei paritare funcţionarul public care se află în 

următoarele situaţii de incompatibilitate: 

a) este conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită 

comisia paritară; 

CONVOCARE

  pentru ziua de 25 mai 2022 ora 12,30, în sala de sedinţă a instutiei, in vederea  

desemnării  membrilor titulari şi  membrului  supleant  pentru  constituirea  Comisiei 

paritare, prin votul a jumătate plus unu din numarul funcționarilor publici existenți in



 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

b) este  soţ,  rudă  până  la  gradul  al  patrulea  inclusiv  sau  afin  cu  conducătorul 

autorităţii  ori  instituţiei  publice, cu  membrii  organelor  de  conducere  ale 

sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici sau cu ceilalţi membri titulari şi 

supleanţi ai comisiei paritare;

c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplină;

d) a  fost  sancţionat  disciplinar, iar  sancţiunea  disciplinară  nu  a  fost  radiată,  în 

condiţiile  prevăzute  de Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019,  cu 

modificările şi completările ulterioare

Faţă  de  cele  anterior  prezentate,  vă  invităm  să  participaţi  la  procedura de  vot 

organizată la  data  de  25 mai  2022 ora  12,30,  pentru  desemnarea  prin  vot  secret  a 

reprezentnţilor  funcţionarilor publici  în  Comisia  paritară constituită  la  nivelul 

instituţiei noastre.

Prezenta  convocare  se  comunică  funcţionarilor  publici  prin  grija  conducătorilor 

compartimentelor/servicii/birouri/comp.resurse umane  pentru  structurile  din 

subordinea  primarului, se  afişează  la  sediul  instituţiei  şi  se  pe  pagina  de  internet 

primaria-hirlau.ro.


