
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
      

DISPOZIŢIA Nr. 116 
privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea funcționarilor  
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 

 în Comisia paritară    
 
 Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind stabilirea 

perioadei în care va avea loc desemnarea funcționarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în Comisia paritară, propus de Serviciul 
Managementul Resurselor Umane nr. 6916/04.05.2022; 

 în conformitate cu prevederile: 
-  art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
-  art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor 

privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, 
componența, atribuții și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor 
privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN : 
 

Art. 1. – În perioada 09-13 mai 2022 va avea loc desemnarea funcționarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în Comisia 
paritară. 

Art. 2. – Contestațiile  cu privire la procedura de desemnare a reprezentanților 
funcționarilor publici în comisia paritară pot fi depuse de orice funcționar public 
interesat, în scris și motivat, în termen de trei zile lucrătoare de la data încheierii 
procedurii de desemnare, la Președintele Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, va 
comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Sindicatului 
Salariaților din Administrația Publică Locală, precum și Serviciului Managementul 
Resurselor Umane al Consiliului Județean Vaslui. 

 
                                               Dată astăzi, 06.05.2022 

 
 

              PREȘEDINTE, 
                      Dumitru BUZATU                
                                                                           Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                    Diana-Elena URSULESCU 

 
 


