
ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 
PRE~EDINTE 

DISPOZITIE 

privind: stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii 
functionarilor publici in comisia paritara din cadrul Consiliului 
Judetean Teleorman 

Pre~edintele Consiliului Judetean Teleorman, domnul Gadea Adrian Ionut, 

Avand in vedere: 
- referatul nr. 1 o 9 t 8 din I+. /Jv. 2022 al Directiei economice; 
- avizul Directiei juridice nr. / {/ t, 4 din / ~ . cl .r 2022; 
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) ~i art. 488 din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 3, art. 4 lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (5)-(7), 

art. 10 ~i art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor 
privind modul de constituire, organizare ~i functionare a comisiilor paritare, 
componenta, atributiile ~i procedura de lucru ale acestora, precum ~i a normelor 
privind incheierea ~i monitorizarea aplicarii acordurilor colective ; 

- prevederile art. 10 alin. (1) lit. t) din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean nr. 
134 din data de 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i 
Functionare al Consiliului Judetean Teleorman; 

in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. 1.(1) in perioada 26 mai - 9 iunie 2022 se vor desemna, prin votul secret a 
jumatate plus unu din numarul functionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Teleorman, reprezentantii functionarilor publici in 
comisia paritara, respectiv doi membri titulari ~i un membru supleant. 

(2) Pot fi membri in comisia paritara numai functionarii publici definitivi care 
exercita un raport de serviciu pe perioada nedetenninata in cadrul consiliului judetean. 

(3) Nu poate fi membru al comisiei paritare functionarul public care se afla in 
unnatoarele situatii de incompatibilitate: 
a) este conducatorul autoritatii sau institutiei publice pentru care este constituita 

comisia paritara; 
b) este sot, ruda pana la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducatorul autoritatii 
ori institutiei publice, cu membrii organelor de conducere ale sindicatului 
reprezentativ al functionarilor publici sau cu ceilalti membri titulari ~i supleanti ai 
comisiei paritare; 
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