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D I S P O Z I Ţ I A nr. 261
din data de 27.05.2022
privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în
Comisia Paritară din cadrul primăriei oraşului Târgu Frumos

-

Având în vedere:
prevederile art. 488 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

-

prevederile Cap. II, Secţiunea 1- Constituirea, organizarea şi componenţa comisiilor paritaredin H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi
funcţionarea comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora,
precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective.

-

prevederile art. 191, alin (1), lit. a) şi alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Ținând seama de:
nota de fundamentare nr. 35372/27.05.2022 privind stabilirea perioadei în care se
desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în Comisia paritară din cadrul instituţiei
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ,
Primarul oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi,

D I S P U N E:
Art.1 În vederea constituirii Comisiei paritare din cadrul primăriei oraşului Târgu Frumos prin
act administrativ al conducătorului instituţiei, în perioada 30.05.2022-10.06.2022 se vor
desemna reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară.
Art.2 În aplicarea prevederilor art. 1, Sindicatul funcţionarilor publici “Solidaritatea” din cadrul
instituţiei, va desemna doi membri titulari şi un membru supleant în Comisia paritară, cu
respectarea prevederilor Cap II, Secţiunea 1- Constituirea, organizarea şi componenţa comisiilor
paritare - din H.G. nr. 302/2022.
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Art.3 Secretarul general al oraşului Târgu Frumos va asigura comunicarea prezentei dispoziţii
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi în vederea exercitării controlului de legalitate,
Compartimentului Secretariat şi Informarea Cetăţeanului și Sindicatului Funcţionarilor Publici
“Solidaritatea” din primăria orașului Târgu Frumos.
Art.4 Compartimentul Secretariat şi Informarea Cetăţeanului va afişa prezenta dispoziţie la
sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Oraşului Târgu Frumos în termen de 3 zile lucrătoare de la
data emiterii şi o va menţine afişată până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei
paritare.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al orașului
Valache Arghir - Gabriel

P R I M A R,
VATAMANU IONEL
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