ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMARUL
COMUNEI AGIGEA

DISPOZIŢIA
nr. 117 din 06.05.2022
privind perioada și procedura de desemnare a reprezentanților
funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Primăriei Comunei Agigea

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121, alin.(1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3, paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7, alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare,
d) art.4, lit. b), art.5, art.6, alin. (1), alin. (2) și alin.(3), lit. a), art.8, art.9, art.10, art.11 din
H.G. 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;
e) art.488 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane - Salarizare
înregistrat sub nr.7696/05.05.2022,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. 1, lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI AGIGEA emite următoarea dispoziție:
Art. 1. Începând cu data prezentei, se stabilește procedura de desemnare a reprezentanților
funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul Primăriei Comunei Agigea, prevăzută în Anexa
la prezenta dispoziție.
Art. 2. Desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei
Agigea în comisia paritară se stabileşte în perioada 06.05.2022 – 10.05.2022.
Art. 3. Compartimentul Resurse Umane-Salarizare va afişa prezenta dispoziție la sediul şi pe
site-ul Primăriei Comunei Agigea în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii şi rămâne afişată
până la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare.
Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Constanța,
Compartimentului Resurse Umane – Salarizare și funcționarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Agigea.

PRIMARUL COMUNEI,
 ..................................................
Cristian-Maricel CÎRJALIU

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

 ...................................................
Adnan MURAT

Anexă la Dispoziția nr.117/06.05.2022

Procedura de desemnare a reprezentanților funcţionarilor publici
în comisia paritară din cadrul Primăriei Comunei Agigea

1. Comisia paritară se constituie prin dispoziția Primarului Comunei Agigea.
2. Pot fi membri în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi care exercită un
raport de serviciu pe perioadă nedeterminată în cadrul Primăriei Comunei Agigea
3. Nu poate fi membru al comisiei paritare funcţionarul public care se află în următoarele
situaţii de incompatibilitate:
a) este conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită comisia
paritară;
b) este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorităţii ori
instituţiei publice, cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcţionarilor
publici sau cu ceilalţi membri titulari şi supleanţi ai comisiei paritare;
c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplină;
d) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare.
4. La stabilirea numărului funcţionarilor publici din Primăria Comunei Agigea nu se iau în
calcul funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate sau modificate prin
detaşare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei paritare sunt desemnaţi cu respectarea
principiului parităţii şi al asigurării reprezentativităţii părţilor, după cum urmează:
- 2 membri titulari şi 1 membru supleant ai comisiei paritare se desemnează de către
Primarul Comunei Agigea,
- 2 membri titulari şi 1 membru supleant ai comisiei paritare se desemnează de către Grupa
Sindicală din cadrul Primăriei Comunei Agigea a Sindicatului Național al Funcționarilor
Publici.
6. Comisie paritară are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de primar prin
dispoziția de constituire a comisiei paritare. Secretarul titular şi secretarul supleant sunt funcţionari
publici şi nu sunt membri ai acesteia.
7. Primarul Comunei Agigea și Grupa Sindicală din cadrul Primăriei Comunei Agigea a
Sindicatului Național al Funcționarilor Publici vor comunica Compartimentului Resurse UmaneSalarizare persoanele desemnate în comisia paritară.
8. Rezultatul alegerii reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară se aduce la
cunoştinţa funcţionarilor publici din Primăria Comunei Agige de către Compartimentul Resurse
Umane-Salarizare, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii alegerii, cu precizarea
termenului de depunere a contestaţiilor.
9. Contestaţiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor
publici în comisia paritară pot fi depuse la Primarul Comunei Agigea de orice funcţionar public
interesat din cadrul acesteia, în scris şi motivat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatului alegerii reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară.
10. În termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.9, Primarul
Comunei Agigea verifică contestaţiile, iar în cazul în care le consideră întemeiate anulează rezultatul
procedurii de desemnare, dispunând reluarea acesteia.

11. Membrii titulari şi secretarul comisiei paritare, precum şi supleanţii acestora sunt numiţi
prin dispoziția primarului pentru o perioadă de 3 ani, în termen de 15 zile lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. pct.9, dacă nu au fost depuse contestaţii, respectiv în termen de 15 zile
lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.10, dacă au fost depuse contestaţii.
12. Preşedintele comisiei paritare este ales cu votul a jumătate plus unu din numărul
membrilor titulari, din rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an şi jumătate. Rezultatul alegerii
preşedintelui se aduce la cunoştinţa Primarului Comunei Agigea și a Grupei Sindicale din cadrul
Primăriei Comunei Agigea a Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, în termen de două zile
lucrătoare de la data alegerii acestuia.
13. Pe durata exercitării mandatului comisiei paritare, preşedinţia comisiei paritare se
exercită de un membru desemnat dintre membrii titulari desemnați de Primarul Comunei Agigea şi
ulterior de un membru desemnat dintre membrii titulari desemnați de Grupa Sindicală din cadrul
Primăriei Comunei Agigea a Sindicatului Național al Funcționarilor Publici.

PRIMARUL COMUNEI,
 ..................................................
Cristian-Maricel CÎRJALIU

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

 ...................................................
Adnan MURAT

