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privind constituirea comisiei paritare din cadrul

Cousiliului Judetean Salaj

Presedintele Consiliului Judetean  Salaj;
Avand in vedere:
-referatul nr.10989 din 23.06.2022 al Directiei juridice §i administratie locala;
-      Hotararea Guvemului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire,

organizare Si  functionare a comisiilor paritare,  componenta,  atributiile Si procedura de lucru
ale  acestora,  precum  Si  a normelor privind  ?ncheierea Si  monitorizarea aplicarii  acordurilor
colective;

-      art. 488 din ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificarile Si completarile ulterioare;

in  temeiul  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanta de  Urgenta a Guvemului  nr.  57/2019  privind
Codul administrativ, cu modificarile Si complefarile ulterioare,

DISPUN:

Art.   I.   Se  constituie  comisia  paritara  din  cadrul  Consiliului  Judetean   Salaj,  in  urmatoarea
componenta:

I. Membri titulari:
-   Ghilea Ioana-Lavinia -director executiv -Directia investitii §i programe publice;
-  Ruzici Daniela -consilier -Compartimentul buget, finante §i urmarirea creanielor;
-   Kosa   Sandor   -   Sef  birou   -   Biroul   tehnologia   informatiei   §i   programe   guvernamentale,

desemnat de Sindicatul „Publicus";
-  Opris  Laura-Claudia  -  consilier  -  Serviciul  proiecte  §i  programe  desemnafa  de  Sindicatul

„Publicus".
11. Membri supleanti:
-    Mike Kinga-No6mi -consilier  -Compartimentul transport;
-   Pu§ca§   Mihaela-Lavinia   -   consilier  juridic   -   Serviciul   juridic,   contencios,   pregatirea

Sedintelor si proceduri administrative, desemnat de Sindicatul „Publicus".
Art  2.  Se  nume§te  secretar  titular  al  comisiei  doamna  Bojan  Florica-Maricica  -  consilier

Serviciul   resurse   umane,   salarizare   Si   organizare   iar  secretar  supleant   doamna  Ardelean   Maria-
Viorica, consilier, Compartimentul registratura §i arhiva.

Art.3.    Cu    data   prezentei   dispozitii   isi    inceteaz5   aplicabilitatea   Dispozitia   nr.    187   din
02.07.2021  privind constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Judetean  Salaj.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
-     Directiajuridica si administratie locals;
-      persoanele desemnate.
Art. 5. Prezenta dispozitie se comunica cu:
-Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
-Direc[ia juridica §i administra[ie locals;
-Sindicatul „Publicus" al saLariatilor din cadruL Consiliului Judetean Salaj;
- persoanele desemnate.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


