
 

 

P R E Ş E D I N T E 

DISPOZIŢIA Nr. 234 

din  16 aprilie  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. 2943/13.04.2018;  

Având în vedere Nota de colaborare nr. 345/11.04.2018 a Sindicatului Independent – 
Consiliul Judeţean Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2943/11.04.2018; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. b), art. 6 alin. (1,2), art. 9 alin. (1), art. 15 din  
Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 
paritare şi încheierea 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 completările 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.1.  (1) La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi se stabileşte componenţa nominală a 
Comisiei paritare după cum urmează: 
a)membri titulari, reprezentanţi ai Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi:  
1. Epure Camelia – Director executiv (Direcţia de dezvoltare regională); 
2. Grigore Florin – Şef serviciu (Serviciul audit public intern); 
b) membri titulari, reprezentanţi ai Sindicatului Independent – Consiliul Judeţean Galaţi:  
1. Pufu Eugenia – Director executiv adjunct (Direcţia Patrimoniu); 
2. Burghelea Mioara – consilier, clasa I, grad superior (Compartimentul cancelarie); 
c) membru supleant, reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi: 
- Năvădaru Ioana Andrea – auditor, clasa I, grad asistent (Serviciul audit public intern); 
d) membru supleant, reprezentant al Sindicatului Independent – Consiliul Judeţean 
Galaţi: 
- Nedelcu Alina – consilier juridic, clasa I, grad superior (Serviciul contencios şi probleme 
juridice). 
 (2)  Se numeşte d-na Sacazof Silvia Maria, consilier, clasa I, grad superior (Serviciul de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii) 
secretarul titular al comisiei paritare. 
 (3) Se numeşte d-na Alupoae Aida Flavia, consilier, clasa I, grad superior (Direcţia 
economie şi finanţe) secretar supleant al comisiei paritare. 
 (4) Membrii şi secretarul Comisiei paritare sunt numiţi pentru o perioada de 3 ani, 
începând cu data de 16.04.2018. 

Art.2.  Se stabileşte în sarcina Serviciului de management al resurselor umane, sănătate 
şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului 
Judeţean Galaţi să îndeplinească formalităţile de constituire a viitoarei Comisii paritare, cu 30 
de zile lucrătoare înainte de data expirării mandatului actualilor membrii ai Comisiei paritare. 

Art.3. 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 

 


