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D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la: stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentanților    

                                  funcționarilor publici în comisia paritară                        

 

 

 

Având în vedere: 

- raportul nr. 7045/22.06.2022 al Serviciului Juridic - Contencios din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 167/26.11.2020 cu privire la înființarea 

Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 

numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum 

și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, cu 

modificările ulterioare; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 147/31.05.2022 referitoare la 

aprobarea statului de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și pentru personalul din cadrul Cabinetelor Președintelui 

și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, cu drepturile salariale, începând cu data de    

1 iunie 2022, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 488 alin. (1)-(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1)-(3) lit. a) și (5), art. 8 alin. (1)-(2),     

art. 10 și art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 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 temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta dispoziție. 

 

Art. 1. (1) Se stabilește perioada, respectiv 23–27 iunie 2022, pentru desemnarea 

reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Consiliului Județean 

Olt, compusă din 4 membri titulari și 2 membri supleanți. 
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(2) Desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară se face 

după cum urmează: 

              - 2 membri titulari și 1 membru supleant, de către Președintele Consiliului 

Județean Olt;  

              - 2 membri titulari și 1 membru supleant, de către Sindicatul Consolt, organizație 

sindicală reprezentativă a funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Olt.  

Art. 2. Contestațiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanților 

funcționarilor publici în comisia paritară pot fi depuse la Președintele Consiliului Județean 

de orice funcționar public interesat din cadrul Consiliului Județean Olt, în scris și motivat, 

în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului alegerii reprezentanților 

funcționarilor publici în comisia paritară.  

Art. 3. Desemnarea funcționarilor publici în comisia paritară se face numai din 

rândul funcționarilor publici definitivi care exercită un raport de serviciu pe perioadă 

nedeterminată în cadrul Consiliului Județean Olt. 

Art. 4. Nu poate fi membru al comisiei paritare funcționarul public care se află în 

următoarele situații de incompatibilitate:   

   a) este conducătorul autorității sau instituției publice pentru care este constituită comisia 

paritară;   

   b) este soț, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul autorității ori 

instituției publice, cu membrii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al 

funcționarilor publici sau cu ceilalți membri titulari și supleanți ai comisiei paritare;   

   c) este membru titular sau membru supleant al comisiei de disciplină;   

   d) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile 

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, prevederile Dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 66/15.02.2021 cu privire la: stabilirea perioadei 

pentru desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară, își încetează 

aplicabilitatea.                      
Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, 

Secretarului General al Județului, Arhitectului șef al județului, direcțiilor, serviciilor, 

birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt, Sindicatului Consolt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt, se afișează la sediul 

și pe site-ul Consiliului Județean Olt și rămâne afișată până la finalizarea procedurii de 

constituire a comisiei paritare. 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

                                                                                                               Avizat, 

                                                                                           Secretar General al Județului 

                                                                                                 Marinela – Elena ILIE 
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