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O R D I N  
 
 
 

 privind: modificarea Ordinului Prefectului – Județului Olt nr.159/06.07.2018 - reînnoirea 
mandatului comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului Județul 
Olt 

 În conformitate cu prevederile : 
- Art. 488 și art. 489 din OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, 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 Judeţului Olt nr. 38/29.01.2020 privind reorganizarea Instituției Prefectului 
Județul Olt; 

- Ordinul Prefectului – Județul Olt nr.159/06.07.2018 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; 

- Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 288/14.10.2020 privind stabilirea perioadei de desemnare a 
reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară; 

- Procesul verbal nr. 34648/16.10.2020 încheiat în urma ședinței desfășurate în vederea desemnării 
reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară, respectiv un membru titular și un membru 
supleant; 
 - Raportul compartimentului resurse umane nr.  34906/20.10.2020;  

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
PREFECTUL JUDEŢULUI OLT, emite următorul 

 

O R D I N: 
 

  Art.I Începând cu data prezentului Ordin art. 1 din Ordinul Prefectului – Județul Olt 
nr.159/06.07.2018 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, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 ” Art. 1 Începând cu data prezentului ordin 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 
   -Vilău Mihai - consilier superior 
   - Stoica Maricica Corina – consilier superior 
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Secretar titular : Paraschiva Lorena Adelina – consilier juridic superior 
Membrii supleanți: 
-desemnat de conducerea instituției: 
   -Geantă Ion Valentin– șef birou 
-desemnat de funcționarii publici: 
   - Zamfir Delia - Ileana – expert  superior 
Secretar supleant: Boțoacă Florica– consilier superior” 
  Art. II Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 159/06.07.2018 rămân în 
vigoare. 

Art. III Prezentul ordin se comunică prin grija compartimentului informare, relaţii publice şi 
secretariat şi arhivă, persoanelor nominalizate la art. I și structurilor interesate. 
 
 
 

                    P R E F E C T                                              CONTRASEMNEAZĂ 
             Florin-Constantin HOMOREAN                               S U B P R E F E C T                 
                                                                                                   Nicolae HRISTESCU 
                                                        

                                                                                            
 

 
                                                                        VIZĂ LEGALITATE                                                                

                                                                       Şef serviciu 
                                                                       verificarea legalităţii, 

                                                                                              a  aplicării actelor normative 
                                                                                                       Nicoleta ŞERBAN 
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