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Avizat  
Secretar  
  Marin Pavel  

DISPOZIŢIE 
 

Privind constituirea comisiei  paritare a  funcţionarilor publici de la nivelul Primăriei  comunei Bănia   
 

Primarul comunei Bănia, 
Văzând  prevederile art.73 şi art. 74 din Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor 

publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;  
Având în vedere  prevederile art. 3, art.4 lit. „a”,  art. 5 şi art. 6, art. 7 al.(2), art. 8 al.(3), art. 9 al.(1) şi al.(2),  

din  Hotărârea Guvernului nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si 
încheierea acordurilor colective;  

Luând în considerare că în aparatul de specialitate al primarului comunei Bănia există un număr de numai 4 
funcţii publice ocupate.  

Văzând dispoziţia  nr. 659/04.12.2009 privind desemnarea  funcţionarilor  publici în comisia  paritară a 
 funcţionarilor publici de la nivelul Primăriei  comunei Bănia  şi procesul verbal nr. 3517 din 11.12.2009 privind 
desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară de la nivelul Primăriei comunei Bănia;  

Având în vedere că în termenul stabilit prin Dispoziţia nr. 659/04.12.2009, respectiv 15.12.2009 ora 1200, nu s-a 
depus nicio contestaţie cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici;  

În baza prevederilor art. 63 al.(1) lit. „e”;  art. 68 şi art. 115 al.(1) lit. „a” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

DISPUN : 
 

Art. 1 –  Se constituie comisia paritară a funcţionarilor publici de la nivelul Primăriei comunei Bănia, în 
următoarea componenţă:  

A. membri titulari:  
1.  Marin Pavel- consilier juridic superior, secretarul comunei Bănia- preşedinte;  
2. Surulescu Dănilă – consilier superior, contabil –membru;  

B. membri supleanţi: 
1. Ţîncu Elvira-Dorina – referent III asistent – agent fiscal; 
2. Marin Mihai -  referent III asistent – agent agricol;  

Art. 2 – Se desemnează ca secretar titular al comisiei paritare, din rândul personalului contractual, d-na 
Creangă Alexandra- inspector SVSU, iar ca secretar supleant d-na Marin Rodica – referent de specialitate.   

Art. 3 – (1) Mandatul comisiei paritare prevăzută la art. 1 este de 3 ani de la data constituirii şi poate fi 
reînnoit o singură dată. 

(2) Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii comisiei paritare nou 
alese.  

 Art. 4 – Nerespectarea procedurii de constituire a comisiei paritare poate fi atacată la Tribunalul judeţean 
Caraş-Severin, în condiţiile Legii nr. 544 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Art. 5 - Prezenta dispoziţie se va afişa la sediul Primăriei comunei Bănia, se va comunica persoanei 
prevăzute la art. 1 şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul  pentru Verificarea Legalităţii Actelor, a 
Aplicării  Actelor Normative şi Contencios Administrativ.  
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