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ROMÂNIA 
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PRIMĂRIA ORA ŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Str.N. Titulescu nr.150, Tel. 0249465240, Fax 0249465811,  
www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

referitoare la constituirea Comisiei paritare  
din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt 

 
Având în vedere : 

  - Referatul nr. 242 / 23.02.2012 al Preşedintelui Comisiei de disciplină din cadrul Primăriei 
oraşului Drăgăneşti-Olt;  
  - faptul că mandatul comisiei paritare din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt, 
constituită prin Dispoziţia primarului nr. 198 / 19.08.2008, a expirat; 
  - Dispoziţia Primarului oraşului Drăgăneşti-Olt nr. 523 / 28.03.2012 referitoare la 
convocarea în şedinţă a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt în vederea 
desemnării reprezentanţilor în comisia paritară şi de disciplină; 

- Procesul verbal din data de 09.04.2012 al adunării funcţionarilor publici prin care au fost 
desemnaţi reprezentanţii acestora în comisia paritară; 

- lipsa contestaţiilor cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor 
publici în comisia paritară; 

 
In conformitate cu prevederile: 

-  art.73 din Legea  nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- H.G. nr.833 / 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 
încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 63 alin.1 lit e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare 

  
In temeiul art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

PRIMARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 
 

DISPUNE: 
 

Art.1. Se constituie comisia paritară din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt, în următoarea 
componenţă:  

A. Membri titulari desemnaţi de funcţionarii publici: 
- PURCĂREA Ileana – consilier juridic – Compartiment Resurse umane; 
- STOENICĂ Eugenia – Şef Serviciu Buget, finanţe, contabilitate;   
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B. Membri titulari desemnaţi de primarul ora şului Dr ăgăneşti-Olt: 
- RADU Tudor – referent specialitate – Compartiment cadastru; 
- ŞERBAN Mihaela – consilier principal – Compartiment registru agricol 

 
      Art.2. Se desemnează în funcţia de membri supleanţi în comisia paritară următorii funcţionari 
publici: 

A. Membru supleant desemnat de funcţionarii publici: 
- BARBU Alexandra – consilier superior – Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului; 

B. Membru supleant desemnat de primarul oraşului Dr ăgăneşti-Olt: 
- MUTULESCU Mihai – referent superior – Compartiment protecţia mediului;  

 
Art. 3. În funcţia de secretar titular se numeşte BARBU Mariana – consilier principal – 

Compartiment stare civilă, iar în funcţia de secretar supleant se numeşte DUMITRESCU Alexandrina – 
referent specialitate – Compartiment cadastru .   

 
Art. 4. Mandatul membrilor comisiei paritare este de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. 
 
Art.5.  Începând cu data prezentei orice altă dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea, 

inclusiv Dispoziţia Primarului oraşului Drăgăneşti-Olt nr. 198 / 19.08.2008 privind constituirea comisiei 
paritare. 

 
Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă persoanele nominalizate mai sus în 

dispoziţie. 
 
Art.7.  Dispoziţia va fi afişată şi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului jud.Olt; 
- Primarului oraşului Draganesti-Olt; 
- Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- A.N.F.P. Bucureşti; 
- persoanelor nominalizate în dispoziţie. 

     
 Nr.  601  / 23 .04.2012                         
          
 
              PRIMAR,  
 Jr. SORIN IONEL GHITA                             
 
 

In temeiul art.117, lit. A din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală 

AVIZEZ  prezenta DISPOZIŢIE 
SECRETARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Jr. Laurenţiu JIDOVU 
 

 
 
 
 


