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O R D I N 
 

 privind: reînnoirea mandatului comisiei  paritare pentru funcționarii publici din cadrul 
Instituției Prefectului Județul Olt, constituită prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 
170/14.07.2015  
 
În conformitate cu prevederile:  

- Art. 73-74 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu 
modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 
încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere: 
- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 170/14.07.2015  privind constituire comisie paritară 

pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului - Județul Olt, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 18/31.01.2017 privind reorganizarea Instituției 
Prefectului Județul Olt ; 

- Raportul nr. 24175/15.06.2018; 
În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
PREFECTUL JUDEŢULUI OLT, emite următorul 

 
O R D I N: 

  
    Art.1 Începând cu data de 14.07.2018 se reînnoiește mandatul comisiei paritare pentru 
funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului Județul Olt, constituită prin Ordinul Prefectului 
Județului Olt nr. 170/14.07.2015, în următoarea componență: 
Membrii titulari: 
-desemnați de conducerea instituției: 
   - Ștefan Silviu – consilier superior 
   - Costea Grămescu Ioana Mihaela – șef birou 
- desemnați de funcționarii publici 
   -Bălan Ana - expert superior 
   - Stoica Maricica Corina – consilier superior 
Secretar titular : Paraschiva Lorena Adelina – consilier juridic superior 
Membrii supleanți: 
-desemnat de conducerea instituției: 
   -Geantă Ion Valentin– șef birou 
-desemnat de funcționarii publici: 
   - Cojocaru Doina Mihaela – consilier  superior 
Secretar supleant: Boțoacă Florica– consilier superior 
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 Art. 2 Preşedintele comisiei paritare este ales potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 
833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colective, cu modificările şi completările ulterioare, prin votul membrilor titulari ai acesteia, pe o 
perioadă de un an, iar mandatul său nu poate fi reînnoit succesiv. Rezultatul alegerii se aduce de 
îndată la cunoştinţă persoanelor care au desemnat membrii în comisia paritară.  
         Art. 3 Atribuţiile comisiei paritare, preşedintelui şi respectiv ale secretarului comisiei paritare 
sunt cele prevăzute de art. 13 şi art. 14 din H.G. nr. 833/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
       Art. 4 (1) Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. 
             (2) Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii 
comisiei paritare nou-alese. 

  Art. 5 Prezentul ordin se comunică prin grija compartimentului informare, relaţii publice şi 
secretariat și arhivă  persoanelor nominalizate la art. 1 și structurilor interesate. 
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Nr. 159/06.07.2018 

 ex. nr. ____           
Ex. nr. 1 persoanelor nominalizate la art. 1 
Ex. nr. 2 la compartimentul resurse umane         
Ex. nr. 3 la evidenţă ordine  


