
 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

DISPOZIŢIA Nr. 240 

din 27 aprilie 2018 
 

privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
234/16.04.2018 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei paritare la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în  vedere referatul Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii  nr. 2943/24.04.2018;  

Având în vedere Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234/16.04.2018 
privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei paritare la nivelul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere informarea nr. 4410/20.04.2018 a d-nei Epure Camelia, Director 
executiv al Direcţiei de dezvoltare regională; 

Având în vedere informarea nr. 4380/20.04.2018 a d-lui Grigore Florin, Şef serviciu al 
Serviciului audit public intern; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din  Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 
privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi incheierea acordurilor 
colective, cu modificările şi completările ulterioare; 
   Având în vedere prevederile art. 73 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată , cu modificările şi completarile ulterioare; 

Având în vedere art. 102 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 
                                                                    

D I S P U N E : 
 

Art.I.  Se modifică Art.1 alin. (1) lit. a) din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 234/16.04.2018 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei paritare la nivelul 
Consiliului Judeţean Galaţi, care va avea următorul cuprins: 
a)membri titulari, reprezentanţi ai Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi:  
1. Dumitrescu Mărioara – Arhitect şef (Direcţia Arhitect şef); 
2. Stoica George – Director executiv (Direcţia economie şi finanţe). 
 

Art.II.  Prezenta dispoziţie se afişează la sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi pe pagina 
de internet a autorităţii şi se comunică Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi, Sindicatului Independent – Consiliul Judeţean Galaţi şi persoanelor 
nominalizate. 

   

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 
Coca Ionel                                                                                                                                       SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./24.04.2018                                                                                                                                             Coca Ionel 

 


