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DISPOZIŢIA Nr.______/2022  
cu privire la numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Harghita 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. _________2022 al Direcției resurse umane și 
comunicare, cu privire la numirea Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Harghita; 
În conformitate cu prevederile art. 488 și art. 489 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv art. 3, art. 4 lit. c), art. 6 alin. (1) lit. a) și b), art. 9, art. 11, art. 15 alin. (1) și art. 
33 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, privind normele de organizare și funcționare a 
comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu completările și modificările 
ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 191, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile 
art. 196, alin (1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

DISPUNE:   
 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se numește Comisia 
paritară în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, cu 
următoarea componență: . 
- Membrii titulari desemnați de către președintele Consiliului Județean Harghita: 
  - domnul Bicăjanu Vasile, director executiv la Direcția economică; 
  - doamna Szász Katalin, șef birou la Direcția management și relații 
internaționale; 
  - doamna Jurián Ildikó-Melinda, consilier la Direcția resurse umane și 
comunicare; 
- Membru supleant desemnat de către președintele Consiliului Județean Harghita: 
  - doamna Barta Judit, consilier la Direcția resurse umane și comunicare; 
- Membrii titulari desemnați de către Sindicatul Funcționarilor Publici ”Convergenția” de 
pe lângă Consiliul Județean Harghita: 
  - doamna Fülöp Otilia, arhitect șef la Direcția arhitect șef; 
  - doamna Józsa-Svella Ildikó-Beáta, consilier la management și relații 
internaționale; 
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  - doamna Benkes Éva, consilier la Direcția economică; 
- Membru supleant desemnat de către Sindicatul Funcționarilor Publici ”Convergenția” 
de pe lângă Consiliul Județean Harghita: 
  - domnul Dósa Levente, consilier la Direcția generală tehnică. 
Art. 2 Funcția de secretar a Comisiei paritare va fi îndeplinită de doamna Gărbe Kinga, 
consilier la Direcția resurse umane și comunicare, iar funcția de secretar supleant de către 
doamna Csont Zsuzsanna, consilier la Direcția resurse umane și comunicare. 
Art. 3. Membrii Comisiei paritare al Consiliului Județean Harghita sunt numiți pe o 
perioadă de 3 ani de la data aprobării prezentei dispoziții. 
Art. 4. Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei paritare, președintele, membrii și 
secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de 
bază al fiecăruia și se acordă doar în lunile în care Comisia paritară își desfășoară 
activitatea, pe baza proceselor-verbale ale ședințelor acesteia. 
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Președintele Consiliului Județean 
Harghita prin Direcția generală management.  
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică: domnului Bicăjanu Vasile, doamnei Szász Katalin, 
doamnei Jurián Ildikó-Melinda, doamnei Barta Judit, doamnei Fülöp Otilia, doamnei 
Józsa-Svella Ildikó-Beáta, doamnei Benkes Éva, domnului Dósa Levente, doamnei Gărbe 
Kinga, doamnei Csont Zsuzsannna, Direcţiei resurse umane și comunicare, Direcției 
management și relații internaționale, Sindicatului Funcționarilor Publici „Convergenția” 
de pe lângă Consiliul Județean Harghita, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
 
 
 

Miercurea Ciuc, ______________2022 
 
 
 

 
 

Borboly Csaba      

președinte                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                            Secretarul general al judeţului  

                                                                                               Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Prezentul proiect de dispoziţie a fost iniţiat de către 
Direcţia resurse umane și comunicare 

 
 
 

Szőcs István 
director executiv 

 
 
 
 
 
 

Vizat, 
Direcţia economică 

Bicăjanu Vasile 
Director executiv 

 
 
 
 
 
 

Vizat, 
Direcţia juridică și administraţie publică  

Vágássy Alpár 
Director executiv 
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