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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

   PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

Având în vedere: 

- referatul nr.13206 din 30 iunie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea 

activității instituțiilor publice de cultură; 

-Dispoziția nr.232 din 7 iunie 2022  privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții 

funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

- procesul verbal nr.12600 din 23 iunie 2022 privind desemnarea membrilor titulari și membrului supleant 

de către funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu; 

- prevederile art.190 alin.(3)-(4), art.191 alin.(1) lit.f), art.199 alin.(2), art. 488 și 489 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3, 4 lit. b), art. 6 alin.(1)-(2) și (3) lit.d), art. 8 alin.(1)-(2), art. 9 alin. (1), art. 11 și art. 12 din 

Hotărârea Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a 

normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

- procesul verbal nr.12600 din 23 iunie 2022 privind desemnarea membrilor titulari și membrului supleant 

de către funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu; 

 

În temeiul art.196 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU, 

DISPUNE: 

 

Art.1. Se constituie comisia paritară  din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, pentru un mandat 

de 3 ani, în următoarea componență:  

Membri titulari: 

1.Olteanu Alina Maria, consilier juridic, desemnată de către președintele Consiliului Județean Giurgiu, 

2. Ciobanu Vlad Cosmin, șef serviciu, desemnat de către președintele Consiliului Județean Giurgiu, 

3.Mihăilă Ionuț Alin-șef serviciu, desemnat de către funcționarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate. 

4. Sorică Ioana-consilier, desemnată de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate 

Membri supleanți:   

- Mihăilă Mihaela Iuniana-consilier, desemnat de către președintele Consiliului Județean Giurgiu; 

-Cristea Margareta Mihaela -manager public, desemnat de către funcționarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate. 

 Art.2. Se desemnează secretar titular al comisiei paritare, pentru un mandat de 3 ani, doamna 

Ionescu Mariana, consilier în cadrul aparatului de specialitate. 

Art.3. Se desemnează secretar supleant al comisiei paritare, pentru un mandat de 3 ani,  doamna 

Dude Ana Maria, consilier în cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4. Comisia paritară constituită în baza prezentei dispoziții își desfășoară activitatea la sediul 

Consiliului Județean Giurgiu. 

Art. 5. Prezenta dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în 

condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Art.6.Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate la art.1-3 pentru ducere la 

îndeplinire, Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de 

cultură și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin grija secretarului general al județului. 

 

                     PREŞEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZĂ,  

                  Dumitru BEIANU                   SECRETAR GENERAL AL  JUDEŢULUI,           

                                                                                                                   Aurelia BREBENEL 
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