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   MUNICIPIUL BRAD 

          P R I M A R 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A    Nr. 661 / 2016 

privind  constituirea comisiei paritare  pentru funcţionarii publici din cadrul  

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

                Primarul Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, 

                Examinând referatul Compartimentului Resurse Umane nr.24886/06.09.2016 prin care se 

menţionează necesitatea constituirii comisiei paritare pentru funcţionarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad; 

     În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 4 din H.G. nr.833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a 

prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

                                         

D I S P U N E 

 

                Art.1 Constituirea comisiei paritare pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului  de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad, în următoarea componenţă: 

      Membri titulari: - David Mihaela – secretar al Municipiului Brad (desemnată de Primarul  

Municipiului Brad)                        

- Petrean Gabriela-Octavia –șef serviciu - Serviciul Buget, Finanţe, 

                            Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale (desemnată de  

                            Primarul Municipiului Brad)          

                                     -Zaharie Nicoleta-Liliana-consilier juridic superior–Compartimentul Juridic  

                           (desemnată de Sindicatul salariaţilor din  cadrul Primăriei  

                           Municipiului Brad și din serviciile publice din subordinea  

                           Consiliului Local al Municipiului Brad)   

                                - Trifan Florina-Elena-expert superior – Compartimentul pentru Achiziții 

    Publice (desemnată de Sindicatul salariaţilor din  cadrul 

                           Primăriei Municipiului Brad și din serviciile publice din  

                           subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad) 

        Membri supleanţi:- Savu Smaranda-inspector superior la Biroul Urbanism, Amenajarea 

                                                               Teritoriului, Investiții (desemnată de Primarul Municipiului  

                                                               Brad)           

- Leach Ovidiu-Valer-consilier superior - Compartimentul Comercial 

                           (desemnat de Sindicatul   salariaţilor din cadrul Primăriei 

                           Municipiului Brad și din serviciile publice din subordinea  

                           Consiliului Local al Municipiului Brad) 

      Art.2. Membrii comisiei paritare prevăzuţi la art.1 vor desemna preşedintele comisiei 

paritare pe o perioadă de un an şi vor aduce la cunoştinţă Primarului Municipiului Brad şi 

conducerii Sindicatului salariaţilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad și din serviciile publice 

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad rezultatul alegerii. 



           Art.3. Se desemnează pentru comisia paritară constituită conform art. 1, ca: 
         -secretar titular- Mateș Florina – consilier superior la Compartimentul Resurse Umane;          

         -secretar supleant- Neaga Maria-Marinela - inspector asistent la Compartimentul Operare 

Sistem Informatic al Registrului Electoral. 

               Art.4.  Membrii comisiei paritare stabiliţi potrivit acestei dispoziţii sunt numiţi pe o 

perioadă de 3 ani, începând cu data emiterii prezentei dispoziţii, iar mandatul acestora poate fi 

reînnoit o singură dată. 

               Art.5. Atribuţiile comisiei paritare  sunt cele prevăzute în H.G.R.nr. 833/2007.  

               Art.6. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei paritare, preşedintele, membrii şi 

secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1% care se aplică la salariul de bază al 

fiecăruia şi se acordă doar în lunile în care comisia paritară îşi desfăşoară activitatea, pe baza 

proceselor-verbale ale şedinţelor acesteia.                                     

               Art.7.  Prezenta dispoziţie poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

               Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 

Primarului Municipiului Brad, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti, membrilor 

comisiei şi Compartimentului Resurse Umane . 

              

 

     

Brad, 07.09.2016 
 

 

 

 

                  P R I M A R,                                                                       A V I Z A T, 

                Florin Cazacu                                                                        SECRETAR, 

                                                                                                              Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


