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REFERAT DE APROBARE 
cu privire la numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Harghita 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 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, s-a procedat la constituirea Comisiei paritare și la emiterea 
Dispoziției Președintelui cu privire la constituirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Harghita  și desemnarea reprezentanților 
funcționarilor publici în Comisia paritară.  
Ca urmare a celor de mai sus, propunem numirea Comisiei paritare în conformitate cu 
prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, privind normele de organizare 
și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, după cum urmează: 
- 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; 
  - 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. 
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Potrivit art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 27.01.2022  

 
 
 
 
 

Verificat,      Întocmit, 
Szőcss István      Jurián Ildikó-Melinda 
director executiv     consilier  
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