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O R D I N U L  nr. 241/11.07.2022 

privind: constituirea Comisiei Paritare la nivelul Instituției Prefectului - județul Galați  

 

Gabriel Aurelian Panaitescu, Prefectul județului Galați, numit prin Hotărârea Guvernului României nr. 

186/03.03.2021; 

 Având  în vedere: 

 - adresa Sindicatului Egalitatea nr. 90/01.07.2022 înregistrată la Instituția Prefectului – județul Galați sub 

nr.6655/04.07.2022; 

 - Referatul nr. 6655/04.07.2022 al Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Galați; 

 - Referatul nr. 6655/11.07.2022 al Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului – Județul Galați; 

 În temeiul prevederilor art. 3 din H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de 

constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale 

acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective, coroborate cu 

dispozițiile art. 488 alin.1 și 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ținând cont de prevederile art. 15 alin.1 din H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul 

de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale 

acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

 În baza art. 275 alin.1 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Emit următorul : 

O R D I N : 

 

Art.1 Se constituie Comisia Paritară din cadrul Instituției Prefectului - județul Galați, în următoarea 

componență: 

- Andronache Lenuța-Liliana – membru titular 

- Amitroae Gabriela – membru titular 

- Bălulescu Simona-Daniela – membru titular 

- Drăguș Georgeta – membru titular 

- Arhire Camelia – membru supleant 

- Rîmniceanu Carmen – membru supleant 

Art.2 Secretariatul Comisiei Paritare va fi asigurat de următorii funcționari publici: 

 - Ghiorghi Daniela – secretar titular; 

 - Făt Emanuela Lidia – secretar supleant.  

Art.3 Membrii comisiei paritare sunt numiți pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o 

singură dată. 

Art.4 Președintele comisiei paritare este ales cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor titulari, 

din rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an și jumătate. 

Art.5 Comisia paritară își exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii comisiei 

paritare nou-alese. 
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Art.6  Actul administrativ de constituire a comisiei paritare poate fi atacat la instanța de contencios 

administrativ competentă, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, de orice persoană interesată. 

Art.7 Prezentul ordin va fi adus la cunoștința membrilor Comisiei Paritare, pe bază de semnătură, prin 

grija Serviciului juridic din cadrul Instituției Prefectului - județul Galați. 

 

 

             PREFECT, 

       Gabriel – Aurelian PANAITESCU 

                      

        

            Contrasemnează, 

      Vizat juridic,              Secretar General,       

  Șef  Serviciu Juridic,                     Nicoleta BUTUNOIU 

    Lenuța MARIN              
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