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DECIZIA nr. 112/04.10.2019
Directorul executiv al Direcției pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti;
Având în vedere:
- Prevederile art.3, art. 4 lit. (b), art.21 alin.(1) lit.b), alin.(2), alin.(3) și art.35 din
H.G.R. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare și
încheierea acordurilor colective, modificată și completată;
- Procesul-verbal nr. 30426/30.09.2019 prin care personalul direcției şi-a desemnat
membrul supleant din cadrul comisiei;
- Referatul nr. 30507/03.10.2019 prin care s-a propus modificarea componenţei comisiei
paritare;
În temeiul prevederilor art.13 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Direcției pentru Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Pitești nr.431/26.11.2015,
D E C I D E:
Art. 1 – Se modifică componenţa comisiei paritare din cadrul Direcției pentru Evidenţa
Persoanelor Piteşti, după cum urmează:
- Baldîr Grațiela-Mirela – membru titular
- Șerban Ioana – membru titular
- Ilie Ioana – membru titular
- Miu Ionela Lăcrămioara – membru titular
- Dobrinescu Rodica Giorgiana – membru supleant
- Pătrănescu Alin Marian – membru supleant
- Berechet Daniela – secretar titular
- Olteanu Ioana Crenguța – secretar supleant
Art. 2 – Comisia stabilită potrivit articolului nr.1 va îndeplini atribuţiile prevăzute de legislatia
în vigoare.
Art. 3 –Comisia paritară va duce la îndeplinire prezenta decizie care va fi comunicată
membrilor acestora, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi afişată la sediul instituţiei
şi pe pagina de internet .
Art. 4 – Începând cu data emiterii prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile deciziei
nr. 43/30.07.2018.
Art.5 – Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, la instanţa de
contencios administrativ –Tribunalul Argeş.
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