
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

DISPOZIŢIA NR. 804
DIN 27.02.2023

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, numit în
baza Dispoziției nr. 3430/15.10.2021 a Primarului Sectorului 3,

Având în vedere:
- prevederile H.C.L. Sector 3 nr. 383/15.09.2022 privind reorganizarea Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de Organizare și Funcționare;

- dispoziția nr. 2401/14.05.2021 de constuire a comisiei paritare la nivelul D.G.A.S.P.C. S3.
- dispoziția nr. 466/02.02.2023 prin care în perioada 02.02.2023-01.03.2023 s-a desfășurat procedura

de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară care se va constitui la nivelul
instituției.

- procesul verbal incheiat in data de 20.02.2023 prin care s-a adus la cunostinta functionarilor publici
din cadrul institutiei, rezultatul alegerii reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară,

- adresa Serviciului Managementul Resurselor Umane către Sindicatul D.G.A.S.P.C. Sector 3 privind
desemnarea membrilor în Comisia Paritară;

- adresa Sindicatului D.G.A.S.P.C. Sector 3 prin care se comunică membrii desemnați în Comisia
Paritară .

- referatul Serviciului Managementul Resurselor Umane privind constituirea comisiei paritare din
cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3.

- prevederile art. 488 și 489 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare

- prevederile 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, cu modificările și completările
ulterioare.

- prevederile pct. 1, Cap. I din Regulamentul de Organizare și Funcționare al institutiei;

D I S P U N E:

Art. 1. Începând cu data prezentei se constituie pe o perioadă de 3 ani Comisia paritara la nivelul
DGASPC Sector 3, astfel:
Membri titulari :

Bucur Victorița - Consilier clasa I desemnată de conducerea instituției;

Țuțuianu Nicoleta - Șef birou clasa I desemnată de conducerea instituției;

Ghiocel Iuliana Mihaela - Consilier clasa I desemnată de conducerea instituției;

Preda Elisabeta – Consilier clasa I - desemnată de către Sindicatul DGASPC Sector 3;

Arsene Ana-Maria – Consilier clasa I - desemnată de către Sindicatul DGASPC Sector 3;

Costea Ionuț – Consilier clasa I - desemnat de către Sindicatul DGASPC Sector 3;

Membri supleanți :

Drăghici Ioana Alexandra - Consilier clasa I –desemnată de conducerea institutiei;
Toth Ioana Alina– Consilier clasa I - desemnata de catre Sindicatul DGASPC Sector 3;

Secretari :
Istrate Dana Maria- consilier clasa I - secretar titular;
Ștefănescu Wilhelmina– consilier clasa I - secretar supleant;



Art. 2. Membrii Comisiei Paritare sunt numiți pe o perioada de 3 ani, mandatul lor putand fi reînnoit
o sigura dată.

Art.3. 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, atribuţiile fiind prevăzute la art.14 alin.(1)
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, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei paritare sunt cele prevăzute la art.13-art.19 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 - Persoanele care au avut calitatea de membru în comisiile paritare au obligaţia de a preda
membrilor noilor comisii, constituite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, documentele rezultate din
activitatea comisiilor respective, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art.6 - La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, prevederile Dispoziției nr. 2401/14.05.2021
privind constituirea comisiei paritare la nivelul DGASPC S3, cu modificările si completările ulterioare își
încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, prin compartimentele
de specialitate și persoanele desemnate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 8 - Prezenta dispoziție se va afisa la sediul instituției din strada Parfumului nr. 2-4 București
Sector 3 cât și pe pagina de internet a instituției și va fi comunicată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici în termen de 10 zile lucrătoare.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR EXECUTIV RESURSE UMANE, SERVICIUL JURIDIC ȘI
EVIDENȚĂ IMOBILIARĂ,
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