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					REFERAT


   	  privind emiterea dispozitiei de modificare a componentei Comisiei paritare         din  cadrul Consiliului Judetean Braila


	Conform prevederilor  art. 62, alin. 1 si 2 din Legea nr. 188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul autoritatilor si instituiilor publice, se constituie comisii paritare, in alcatuirea carora intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si functionari desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
	Totodata, conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 833/2007, comisiile paritare se constituie in cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice prin act administrativ  al conducatorului autoritatii  ori institutiei publice.
	In acest sens, la nivelul Consiliului Judetean Braila a fost constituita Comisia paritara, conform Dispozitiei nr.790/2015.		
	Avand in vedere faptul ca doi din cei patru membri ai comisiei susmentionate, respectiv, d-na Maria Vlad si d-l Florin Gheorghiu, nu mai sunt angajati ai institutiei, se impune desemnarea a doi membri, unul din partea Presedintelui Consiliului Judetean Braila si unul din partea functionarilor publici, pentru completarea numarului de membri.
	In acest sens, in  urma  votului  secret a fost  aleasa, din partea functionarilor publici,
 d-na Marcu Magdalena, iar din partea conducerii Consiliului Judetean Braila a fost desemnata d-na Draguta Dan.
	Pentru aceste considerente, propunem emiterea unei Dispozitii, privind modificarea componentei Comisiei paritare in cadrul Consiliului Judetean Braila, conform proiectului anexat.
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R O M A N I A
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PRESEDINTE

   DISPOZITIA NR.481
din 20.12.2016


privind modificarea componentei Comisiei paritare din cadrul Consiliului Judetean Braila

Avand in vedere:
 Referatul nr. 22.824/15.12.2016 al Directiei administratie publica, contencios privind necesitatea emiterii dispozitiei de modificare a componentei Comisiei paritare din cadrul Consiliului Judetean Braila;
Procesul-verbal nr. 22.668/14.12.2016 privind alegerea unui membru in cadrul Comisiei paritare, desemnat din randul functionarilor publici, prin vot secret;
In conformitate cu prevederile art. 62 alin (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G. 833/2007 privind normele de organizare si functionare  a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare;
	In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

					
						DISPUN:	

	Art. 1. Modificarea componentei Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, astfel:
	Mioara Manole - membru titular desemnat de Presedintele Consiliului Judetean Braila si presedintele Comisiei paritare;

Draguta Dan - membru titular desemnat de Presedintele Consiliului Judetean Braila;
Marcu Magdalena- membru titular desemnat de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
Vrabie Marian- membru titular desemnat de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
Stoica Luminita - membru supleant desemnat de Presedintele Consiliului Judetean Braila
Vale Nicoleta- membru supleant desemnat de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
Hazaparu Marinela-secretar titular
Croitoru Dragos-secretar supleant.





	Art. 2. Prezenta dispozitie devine obligatorie si produce efecte de la data comunicarii.

	Art. 3.  Prin grija Compartimentului Cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios, prezenta dispozitie va fi comunicata Agentiei Nationale a Functionarilor publici si va fi afisata la sediul cat si pe portalul Consiliului Judetean Braila.
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