ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii
funcționarilor publici în comisia paritară, la nivelul Primăriei Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- referat prezentat de domnul Gabriel BÎRGĂOANU, secretarul general al comunei DornaArini Judeţul Suceava, înregistrat la nr. 808 din 15.02.2022;
- prevederile art. 3, art. 4 lit. „a”, art. 5, art. 6 alin. (1), alin (2), art. 7 alin. (2), art. 8 alin.
(1)-(3), art. 9 alin. (1), alin. (2) art. 13-19 ale Hotărârii Guverului României nr. 833/2007 privind
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 488, art. 489 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 155 alin.(1) lit. e), art. 196 alin.(1) lit.b) şi 199 alin.(1)
și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1 – Perioada în care se desemnează reprezentanţii funcționarilor publici din cadrul
Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, în comisia paritară, organizată la nivelul acestei
instituiții publice este de 3 zile de la data aducerii acestei dispoziții la cunoștința celor interesați.
Art. 2 – Serviciul buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu din
cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava va
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea
acestei dispoziții la cunoștința celor interesaţi în termen de 5 zile şi o va înainta Instituţiei
Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Gabriel BÎRGĂOANU
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