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R O M Â N I A 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

 

O R D I N U L NR. 199 

 

privind constituirea comisiei paritare 

 la nivelul  Instituției Prefectului- Județul Tulcea 

 
 

 

  Munteanu Alexandru Dan- prefect al județului Tulcea numit prin Hotărârea de Guvern nr. 121 

din 27.01.2022; 

Ținând cont de: 

- Referatul nr. 6059/09.05.2022 întocmit de Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, 

salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică, și rezoluția privind desemnarea reprezentanților 

din partea conducătorului instituției; 

- Adresa Sindicatului ”Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din 

Administrația Publică nr. 89/23.05.2022, înregistrată la Instituția Prefectului- Județul Tulcea cu nr. 

6830/25.05.2022, privind desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară; 

- Procesul verbal al adunării generale a membrilor titulari desemnați pentru a face parte din cadrul 

comisiei paritare care se va constitui la nivelul Instituției Prefectului- Județul Tulcea nr 7501/09.06.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii de Guvern nr. 302/02.03.2022 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; 

- art. 488 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 275 alin (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul     

 

O R D I N  

                                          

Art. 1. Începând cu data emiterii prezentului ordin, se constituie comisia paritară la nivelul 

Instituției Prefectului- Județul Tulcea, în următoarea componență: 

Numele și prenumele  Calitatea Funcția și gradul profesional 

Luca Ancuța Președinte Consilier, grad profesional principal 

Marinescu Tatiana Membru titular Consilier juridic, grad profesional asistent 

Bădilaș Florentina Membru titular Consilier juridic, grad profesional superior 

Petroschi Daniela Camelia Membru titular Consilier, grad profesional superior 

Ionele-Negotei Andrada  Membru supleant Consilier juridic, grad profesional asistent 

Husarencu Viorica Membru supleant Referent, grad profesional superior 

Art. 2. Preşedintele comisiei paritare, este ales cu votul a jumătate plus unu din numărul 

membrilor titulari, din rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an şi jumătate.  
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Art. 3. Pe durata exercitării mandatului comisiei paritare, preşedinţia comisiei paritare se 

exercită de un membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Hotărârea de 

Guvern nr. 302/02.03.2022 şi ulterior de un membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 6 

alin. (3) din actul normativ menționat. 

Art. 4. Începând cu data emiterii prezentului ordin, se numește secretar titular al comisie paritare 

doamna Zainea Lidia, consilier, grad profesional superior, și secretar supleant al comisiei paritare doamna 

Cubanțav Mariana, consilier, grad profesional superior. 

Art. 5. Membrii titulari şi secretarul comisiei paritare, precum şi supleanţii acestora sunt numiţi 

pentru o perioadă de 3 ani. Mandatul membrilor comisiei paritare poate fi reînnoit o singură dată. 

 Art. 6. Cu 60 de zile calendaristice înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei 

paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare, în condiţiile Hotărârii de Guvern nr. 

302/02.03.2022. 

Art. 7. Atribuțiile și activitatea comisiei paritare vor fi exercitate în conformitate cu prevederile 

art. 13-21 din Hotărârea de Guvern nr. 302/02.03.2022. 

Art. 8. Prezentul ordin privind constituirea comisiei paritare poate fi atacat la instanţa de 

contencios administrativ competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de orice persoană interesată. 

Art. 9. Începând cu data prezentului ordin, încetează mandatul comisiei paritare constituite prin 

Ordinul prefectului nr. 168/18.05.2021. 

Art. 10. Secretarul general al Instituției Prefectului- Județul Tulcea, prin intermediul Serviciului 

juridic și contencios administrativ, va înregistra prezentul ordin, îl va afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei 

și îl va comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

emiterii. 

 

                                                                                                                 Emis azi,  10 iunie 2022 

 

 

P R E F E C T, 

 

ALEXANDRU DAN MUNTEANU 

 Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL 

 

ASLÂ-AIȘE MIERLĂ 

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS  ADMINISTRATIV 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

 

ŞEF SERVICIU,   

Cristian Gabriel Ordean 

 

 

 


