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Nr.  4704 din 09.07.2019 
 

 
R E F E R A T   

    - Privind constituirea comisiei paritare din cadrul Primăriei municipiului Marghita 
               

 
 Având în vedere prevederile CAPITOLULUI VII, art. 488 din OUG 57/2019, privind 
Codul administrativ,  

Potrivit prevederilor art.4 lit.b) al Secţiunii 1 al Capitolului II din H.G. nr.833/2007 privind 
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu 
privire la constituirea şi componenţa comisiilor paritare, comisiile paritare sunt compuse dintr-un 
număr de 4 membi titulari şi 2 membri supleanţi, în cazul în care instituţia publică are până la 150 
de funcţionari publici; 

Prin dispoziţia primarului nr.322/2019 s-a stabilit perioada în care se desemnează 
reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară, iar actul administrativ a fost afişat la 
sediul instituţiei. 

Potrivit prevederilor art.15 alin.(1) din H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, membrii comisiei paritare sunt 
numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată. 

Având în vedere că mandatul comisiei paritare numită în cadrul Primăriei municipiului 
Marghita a expirat, se impune numirea unei noi comisii paritare. 

Ţinând cont de Desemnarea primarului Municipiului Marghita înregistrată cu nr.4668/2019, 
Procesul verbal nr.4699/2019, încheiat cu ocazia desemnării de către funcţionarii publici din 
cadrul instituţiei şi de către primarul Municipiului Marghita a membrilor titulari şi al membrilor 
supleanţi pentru constituirea comisiei paritare și procesul verbal al Comisiei paritare înregistrat sub 
nr. 4700/1/2019, încheiat cu ocazia alegerii preşedintelui Comisiei paritare de către membrii 
titulari ai acestuia, în conformitate prevederile H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu privire la constituirea şi 
componenţa comisiilor paritare şi ţinând cont de faptul că nu s-au înregistrat contestaţii cu privire 
la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară; 
                Propun primarului municipiului Marghita emiterea dispoziţiei privind constituirea 
comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Marghita. 
 
                                                                                           Compartiment gestiune resurse umane 
                                                                                                                Banyai Mark 



ROMÂNIA                                                                                                Vizat legalitate: 
JUDEŢUL BIHOR                                                                                           secretar 
MUNICIPIUL MARGHITA                                                               jr.  Demeter Cornelia    
 
 

Dispoziţia nr.327 
Din 10.07.2019 

    - Privind constituirea comisiei paritare din cadrul Primăriei municipiului Marghita 
 
 
 
Având în vedere referatul compartimentului gestiune resurse umane, înregistrat cu nr.4704 din 
09.07.2019, prin care se propune constituirea comisiei paritare din cadrul Primăriei municipiului 
Marghita; 
          Ţinând cont de:   
- prevederile CAPITOLULUI VII, art. 488 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ; 
- prevederile Secţiunii 1 al Capitolului II din H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu privire la constituirea şi 
componenţa comisiilor paritare; 

- Desemnarea primarului Municipiului Marghita înregistrată cu nr.4668/2019 și Procesul verbal 
nr. 4699/2019, încheiat cu ocazia şedinţei funcţionarilor publici prin care au fost desemnaţi 
reprezentanţii acestora în comisia paritară; procesul verbal al Comisiei paritare înregistrat sub 
nr. 4700/1/2019, încheiat cu ocazia alegerii preşedintelui Comisiei paritare de către membrii 
titulari ai acestuia, 

          În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, 
                   Primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan-Ladislau 
 
 
                                                             D I S P U N E: 
 
 
Art.1. Se constituie comisia paritară din cadrul Primăriei municipiului Marghita, în următoarea 
componenţă:  
(1) Membrii titulari ai comisiei paritare: 
Ciupe Elena, șef serviciu, Serviciul administrație publică locală, desemnată de primarul 
municipiului Marghita – președinte, 
Horvath Ștefan, inspector, Compartimentul situații  de urgență, protecție civilă, desemnat de 
primarul municipiului Marghita, 
Demeter Ramona-Delia, inspector, Serviciul Poliția locală, desemnată de Sindicatul „Concordia” 
Municipiul Marghita, 
Maro Monica Cornelia, inspector, Compartiment autorizări activități economice și relația cu mediul 
asociativ, desemnată de Sindicatul „Concordia” Municipiul Marghita. 
 (2) Membrii supleanţi ai comisiei paritare: 
Curtean Rodica-Angela, consilier juridic, compartiment juridic, desemnată de primarul 
municipiului Marghita 
Todoran Ioan, inspector, Compartiment urbanism, protectia mediului, cadastru funciar, desemnat 
de Sindicatul „Concordia” Municipiul Marghita. 



Art.2. (1) Se desemnează în funcţia de  secretar titular Banyai Mark, inspector, compartiment 
gestiune resurse umane. 
(2) Se desemnează în funcţia de secretar supleant Koszta Tunde, inspector, Serviciul buget-
contabilitate, salarizare.     
Art.3. Mandatul comisiei paritare este de 3 ani, mandatul poate fi reînnoit o singură dată. 
Art.4. Preşedintele comisiei paritare se alege prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe o perioadă 
de un an, atribuţiile fiind prevăzute la art.14 alin.(1) din H.G. nr.833/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective. 
Art.5. Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei paritare sunt cele prevăzute la art.13-art.19 din  
H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea 
acordurilor colective. 
Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea prevederile 
Dispoziției nr.255/2016 privind constituirea comisiei paritare în cadrul Primăriei municipiului 
Marghita. 
Art.7. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, persoanelor 
nominalizate în dispoziţie, ANFP Bucureşti și se va afișa pe site-ul instituției. 
 

                                Primar 
                               Pocsaly Zoltan-Ladislau 

 


