
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIŢIA Nr. 127 
privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 
 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind constituirea Comisiei 

paritare a Consiliului județean Vaslui, propus de Serviciul Managementul Resurselor 
Umane nr. 7735/17.05.2022; 
       - adresa Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vaslui 
prin care sunt desemnați membri titulari și membrul supleant în comisia paritară a 
Consiliului Județean Vaslui, înregistrată sub nr. 4/12.05.2022; 

în conformitate cu prevederile: 
-  art. 488 alin (1) și alin. (2), art. 489 și ale art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de 
constituire, organizare şi funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile 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 și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN : 
 

Art. 1. – Se constituie comisia paritară pentru funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în următoarea componență: 

 Membri titulari: 
- Andronic Marilena Eugenia – șef birou – Biroul Relații cu Publicul și 

Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică - 
membru titular desemnat din partea Președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

- Bocăneț Ionela – consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior - 
Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație 
Publică - membru titular desemnat din partea Președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

- Atasiei Andrei – consilier, clasa I, gradul profesional principal - Biroul 
Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică – membru 
titular desemnat din partea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală a 
Județului Vaslui; 

- Proca Irina  – consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent - Serviciul 
Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație Publică – 
membru titular  desemnat din partea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică 
Locală a Județului Vaslui; 

 Membri supleanți: 
- State Paul – consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment 

Autorizare – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - membru supleant 
desemnat din partea Președintelui Consiliului Județean Vaslui; 



- Munteanu Andreea – consilier, clasa I, gradul profesional superior – 
Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană – Direcția 
Dezvoltare și Cooperare -  membru supleant desemnat din partea Sindicatului 
Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vaslui; 

Art. 2. – Se numesc secretari ai comisiei prevăzută la art. 1, următorii funcționari 
publici: 

- Arcăleanu Cristina – consilier, clasa  I, gradul profesional superior – Biroul 
Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni – Direcția 
Administrație Publică - secretar titular; 

- Rusu-Mardare Ionela – consilier, clasa I, gradul profesional superior – 
Serviciul Managementul Resurselor Umane - secretar supleant; 

Art. 3.  – Atribuțiile membrilor Comisiei paritare și ale secretarului acestei comisii 
sunt prevăzute în H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de 
constituire, organizare şi funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și 
procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și 
monitorizarea aplicării acordurilor colective, după care își vor desfășura activitatea. 

Art. 4. - Mandatul membrilor Comisiei paritare constituite conform art. 1 din 
prezenta dispoziție este de 3 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
dispoziții. 

Art. 5.- La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Vaslui nr. 166/2020 privind constituirea Comisiei paritare pentru 
funcționarii publici din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
se abrogă. 
        Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art.1 și art.2 și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 
       Art. 7. – 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 a Județului Vaslui, persoanelor nominalizate la art.1 și 
art.2, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane.  

 
Dată astăzi, 19.05.2022 

 
              PREȘEDINTE, 

                      Dumitru BUZATU                
 
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                  Diana-Elena URSULESCU 

 
 
 


