ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei paritare a funcţionarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud
Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere :
- referatul nr.IIA/12556 din 03.06.2022 al Serviciului resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală;
- adresa nr.IIA/11112 din 17.05.2022 a Direcției juridice, administrație
locală, Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, către
Conducerea Sindicatul Liber ‚‚Ardealul” Bistrița privind desemnarea
reprezentanţilor funcționarilor publici în comisia de paritară;
- propunerea nr.VIII/11929 din 26.05.2022 privind desemnarea
membrilor comisiei paritare de către Preşedintele Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud;
- adresa
Sindicatului Liber ‚‚Ardealul” Bistrița nr.22/25.05.2022
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.II/11763 din 25.05.2022
privind desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară;
- prevederile art.3, art.4 lit.b), art.6 alin.(1)-(2) și alin.(3), art.7 alin.(1),
art.8, art.9 alin.(1), art.11, art.12 alin.(1), art.15, art.31, art.33 alin.(1) și
alin.(3), art.35 și art.36 din Hotărârea Guvernului 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;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.88/2021
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.89/2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-

Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.88/2022 privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanţilor
funcţionarilor publici în comisia paritară din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- avizul de legalitate nr.IIC/12747/06.06.2022 al Compartimentului
juridic, coordonare consilii locale.
În temeiul prevederilor art.191 alin.(1) lit.f), art.196 alin.(1) lit.b),
art.488 și art.489 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Începând cu data de 08.06.2022 se constituie comisia paritară a
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru un mandat de 3 ani, în următoarea
componenţă:
1. Domnul Borgovan Paul-Ioan - șef serviciu al Serviciului resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean - membru titular,
reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
2. Doamna Hasnăş Veronica - șef serviciu al Serviciului managementul
investițiilor publice - membru titular, reprezentantul Sindicatului Liber
„Ardealul” Bistrița;
3. Doamna Neamțiu Nicoleta - consilier juridic asistent la Compartimentul
juridic, coordonare consilii locale - membru titular, reprezentantul
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Doamna Jurje Ana - șef birou al Biroului relații publice, IT - membru
titular, reprezentantul Sindicatului Liber „Ardealul” Bistrița;
5. Doamna Bugnar Daniela-Florina - șef serviciu al Serviciului buget,
monitorizare investiții - membru supleant, reprezentantul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
6. Domnul Redl Iosif-Alexandru - consilier superior la Serviciul financiar,
contabilitate - membru supleant, reprezentantul Sindicatului Liber
„Ardealul” Bistrița.
Art.2 Se desemnează secretarul titular al comisiei paritare din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, doamna Rais
Daniela-Maria, consilier principal la Serviciul resurse umane, organizare,
relaţia cu consiliul judeţean şi secretarul supleant, doamna Someșan FeliciaVoichița, consilier principal la Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu
consiliul judeţean.
Art.3 Începând cu data de 08.06.2022, încetează de drept mandatul
membrilor și secretarilor comisiei paritare numiți prin Dispoziția președintelui
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Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.92/2021 privind constituirea comisiei
paritare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.4 (1) Se convoacă în data de 10.06.2022, ora 10:00, membrii titulari
ai comisiei paritare în vederea alegerii prin vot a preşedintelui acesteia, pe o
perioadă de 1 an şi jumătate.
(2) Rezultatul alegerii preşedintelui se aduce de îndată, la cunoştinţa
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi a Sindicatului Liber
„Ardealul” Bistrița, în scris.
Art.5 Comisia paritară funcţionează și își exercită atribuțiile în
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale
Hotărârii Guvernului nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul
de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența,
atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind
încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective.
Art.6 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.92/2021
privind constituirea comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.7 Direcţia juridică, administraţie locală, Serviciul resurse umane,
organizare, relaţia cu consiliul judeţean va întreprinde demersurile necesare
pentru constituirea noii comisii paritare cu 60 de zile calendaristice înainte de
expirarea mandatului comisiei prevăzute la art.1 din prezenta dispoziție.
Art.8 Prezenta dispoziție poate fi atacată la Tribunalul Bistrița-Năsăud, în
condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.9 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se
încredinţează persoanele prevăzute la art.1-2 şi Direcţia juridică, administraţie
locală, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Prezenta dispoziție se comunică în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la emitere, cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către
Compartimentul resurse umane.
Art.10 Prezenta dispoziţie se comunică, de către Serviciul resurse umane,
organizare, relaţia cu consiliul judeţean, cu:
- Vicepreședinții consiliului județean;
- Compartimentul cabinet președinte;
- Administratorul public al județului;
- Secretarul general al județului;
- Direcţia economică;
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Arhitect-șef;
- Direcția investiții, drumuri judeţene;
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Biroul achiziții publice, contracte;
Compartimentul audit public intern;
Sindicatul Liber „Ardealul” Bistrița;
Persoanele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta dispoziţie;
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Nr. 101
Din 08.06.2022
S.F.V./3 ex.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.101/2022 privind constituirea comisiei paritare a
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- referatul nr.IIA/17570 din 02.08.2022 al Serviciului resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, Direcția juridică, administrație locală;
- propunerea nr.VIII/17556 din 02.08.2022 privind desemnarea unui
membru titular în comisia paritară de către Preşedintele Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art.3, art.4 lit.b), art.6 alin.(1)-(2) și alin.(3), art.7 alin.(1),
art.8, art.9 alin.(1), art.11, art.12 alin.(1), art.15, art.31, art.33, art.35 și
art.36 din Hotărârea Guvernului 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;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.101/2022 privind constituirea comisiei paritare a funcţionarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.144/2022 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Neamțiu
Nicoleta, având funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 1 la Compartimentul juridic, coordonare consilii
locale, Direcția juridică, administrație locală din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin transfer la cerere în
cadrul Primăriei orașului Năsăud;
- avizul de legalitate nr.IIC/17731/03.08.2022 al Compartimentului
juridic, coordonare consilii locale.
În temeiul prevederilor art.191 alin.(1) lit.f), art.196 alin.(1) lit.b),
art.488 și art.489 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Art.I Art.1 pct.3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.101/2022 privind constituirea comisiei paritare a
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. Domnul Ceclan-Oprea Ciprian - director executiv al Direcției investiții,
drumuri județene - membru titular, reprezentantul Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.”

Art.II (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se
încredinţează Comisia paritară a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Direcţia juridică,
administraţie locală, Serviciul resurse umane, organizare, relaţia cu consiliul
judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Prezenta dispoziție se comunică în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la emitere, cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către
Compartimentul resurse umane.
Art.III Prezenta dispoziţie se comunică, de către Serviciul resurse
umane, organizare, relaţia cu consiliul judeţean, cu:
- Vicepreședinții consiliului județean;
- Compartimentul cabinet președinte;
- Administratorul public al județului;
- Secretarul general al județului;
- Direcţia economică;
- Direcţia juridică, administraţie locală;
- Arhitect-șef;
- Direcția investiții, drumuri judeţene;
- Biroul achiziții publice, contracte;
- Compartimentul audit public intern;
Sindicatul Liber „Ardealul” Bistrița;
Domnul Ceclan-Oprea Ciprian - director executiv;
Persoanele prevăzute la art.1 şi art.2 din Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 101/2022;
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ELENA BUTTA

Nr. 161
Din 03.08.2022
B.I.P./3 ex.
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