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D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la: constituirea  comisiei paritare din cadrul 

      Consiliului Județean Olt 

 

 

 

Având în vedere: 

- raportul nr. 7460/04.07.2022 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. 175/30.06.2022 

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 iulie 2022, modificată prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 176/01.07.2022; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 164/22.06.2022 cu 

privire la: stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentanților funcționarilor 

publici în comisia paritară; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 169/28.06.2022 cu 

privire la: desemnare reprezentanți ai funcționarilor publici în comisia paritară din 

cadrul Consiliului Județean Olt; 

- adresa Sindicatului Consolt nr. 23/28.06.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr. 7251/28.06.2022; 

- prevederile art. 488-489 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1)-(2), art. 9 alin. (1), art.11, art. 12 alin. (1), art. 15,   

art. 31 alin.(1) și art. 33 alin. (1) și (3) 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, 
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   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. Se constituie comisia paritară din cadrul Consiliului Județean Olt, în 

următoarea componență: 

Membri titulari: 

- BOCAI Laura – șef serviciu– Serviciul Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare – desemnată de Președintele Consiliului Județean Olt; 

 - BUȘOIU Nicolaie -  șef serviciu – Serviciul Buget, Impozite și Taxe – 

Direcția Economică, Buget-Finanțe – desemnat de Președintele Consiliului 

Județean Olt; 

- DUMITRACHE Dan – consilier superior - Serviciul Tehnic, Investiții - 

Direcția Tehnică și Investiții - desemnat de Sindicatul Consolt; 

- CĂLIN Nicușor – consilier superior – Compartimentul Unitatea Județeană 

pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – Serviciul 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport - desemnat 

de Sindicatul Consolt. 

 

Membri supleanți: 

- BURCIU Mihaela - consilier superior – Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare – desemnată de Președintele Consiliului 

Județean Olt; 

- MIOC Teodor-Consito – șef serviciu - Serviciul Unitatea de Implementare 

a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu – Arhitect Șef al Județului - 

desemnat de Sindicatul Consolt. 

Art. 2. Membrii comisiei paritare sunt numiți pentru o perioadă de trei ani. 

Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată. 

Art. 3. 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. 4. Domnul DOROBANȚU Robert-Gheorghe, consilier juridic superior 

în cadrul Serviciului Juridic-Contencios, se numește în calitate de secretar titular al 

comisiei paritare. 

Art. 5. Domnul TERCI Iosif, consilier superior în cadrul Serviciului 

Dezvoltare Regională, se numește în calitate de secretar supleant al comisiei 

paritare. 

Art. 6. Prezenta dispoziție poate fi atacată 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.  
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     Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, prevederile 

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 92/25.02.2021 cu privire la: 

constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Olt, își încetează 

aplicabilitatea.    

   Art. 8. 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, persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 4-5 

din prezenta dispoziție, în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici și Instituției Prefectului - Județul Olt, se afișează la sediul 

Consiliului Județean Olt și pe pagina de internet a instituției.    

 

 

PREŞEDINTE 

                                                   Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Avizat 

                                                                                   Secretar General al Județului 

                                                                                             Marinela-Elena ILIE 
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