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PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 14.04.2022 

 

         Având în vedere întrunirea comisiei paritare din cadrul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, din data de 14.04.2022, cu privire la alegerea 

preşedintelui comisiei paritare,  

        

        Luând în considerare decizia Directorului executiv nr. 67/13.04.2022 prin care s-a 

constituit noua comisie paritară din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Braşov, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 302 din 02.03.2022 pentru 

aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor 

paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor 

privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, 

         În conformitate cu următoarele prevederi: 

➢ art. 7 alin.(1)-(2) din H.G. nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de 

constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi 

procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi 

monitorizarea aplicării acordurilor colective, conform cărora “ Preşedintele comisiei 

paritare este ales cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor titulari, din 

rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an şi jumătate, … Rezultatul alegerii 

preşedintelui se aduce la cunoştinţa persoanelor care au desemnat membrii în comisia 

paritară potrivit art. 6 alin. (3), în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii 

acestuia.......”, 

➢ punctului 2.8. din anexa 1 la Normele metodologice din H.G. nr. 123 din 07 februarie 

2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează că “pentru asigurarea unui grad ridicat de 

accesibilitate, informaţiile vor fi afişate de către autorităţile publice şi instituţiile 

publice astfel:…..2.8. Comisia paritară - actul administrativ de constituire a comisiei 

paritare şi modificările intervenite în componenţa comisiei paritare; rezultatul alegerii 

preşedintelui comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii 

acestuia; …..” 

 

         În urma voturilor exprimate de către membrii comisiei, a fost aleasă doamna Nicolescu 

Mirela-Cătălina, ca fiind preşedintele comisiei paritare din cadrul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pentru o perioadă de 1 an și jumătate, respectiv pentru 

perioada 14.04.2022 - 13.10.2023. 

 

Secretar comisie paritară 


