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RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL  

  AL  COMISIEI PARITARE DIN CADRUL SERVICIULUI 

PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR BRAȘOV 

 
 

 

         În conformitate cu prevederile H.G. nr. 833 din 25.07.2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi 

completările ulterioare,  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Braşov s-a constituit comisia paritară conform Deciziei nr.57/05.02.2018 a directorului executiv al 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, 

        Anual, membrii comisiei paritare și-au ales președintele, iar în perioada 05.02.2018 - 

31.12.2020  comisia a funcționat în următoarea componență: 

1.Mihalcea Florentina-Simina  - președinte începând cu data de 28.02.2020  

2.Ivan Camelia- membru titular 

  3. Aldulea-Pivaru Annemary  - membru titular 

  4. Nicolescu Mirela-Cătălina - membru titular 

  5. Isbășoiu Rodica-Lenuța  - secretar 

 

În conformitate cu prevederile art. 489 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, situațiile în care comisia paritară poate fi consultată pe 

parcursul activității sale sunt următoarele:  

  a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice pentru 

care sunt constituite; 

        b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, dacă 

costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare; 

        c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; 

                    d) la soluţionarea sesizărilor care sunt adresate de funcţionarii publici conducătorilor 

autorităţilor sau instituţiilor publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute 

de lege, precum şi a acordurilor colective; 
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               e) la identificarea instrumentelor de asigurare a accesibilităţii, precum şi a măsurilor de adaptare 

rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi care ocupă funcţii publice; 

 f) alte situaţii prevăzute de lege. 

   

     În exercitarea atribuţiilor, comisiile paritare emit avize consultative. 

      

     Potrivit prevederilor art.489 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, “Comisia paritară întocmeşte un raport anual cu privire la 

respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea 

desfăşurată în condiţiile alin. (1) şi (2), care se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice.” 

 

     Luând în considerare că în cursul anului 2020,  în cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli  -

Titlul II - Bunuri și servicii - la articolul bugetar 20.13 - cursuri de perfecționare au fost alocate 

credite bugetare pe anul 2020 în valoare inițială de 25.000 lei, iar prin rectificările bugetare valoarea 

cursurilor de perfecționare a ajuns la valoarea de 3.000 lei, comisia paritară s-a întrunit în data de 

20.02.2020, a analizat și a avizat favorabil planul anual de perfecționare profesională și fondurile 

alocate în scopul instruirii funcționarilor publici, în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(1) lit b) 

din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 

încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând planul anual de 

perfecționare profesională comisia a propus  cursuri  cu tematica  „Comunicare și transparență 

decizională„ și „Dezvoltare personală” , atât pentru personalul de la Serviciul Stare Civilă, cât și 

pentru personalul de la Serviciul Evidența Persoanelor   

 

    În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 nu s-au încheiat acorduri colective între sindicatele 

reprezentative ale funcționarilor publici și Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Braşov care să impună monitorizarea procedurilor de încheiere de către comisia paritară. 

     

    Nu au existat propuneri/inițiative ale funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov către comisia paritară pentru a fi implementate în 

vederea îmbunătățirii activității instituției și nici sesizări adresate conducătorului acesteia cu privire la 

neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor acestei comisii. 
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