
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR 

COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE - JURIDIC  

 

DISPOZIŢIA 

nr. 28 din 28.01.2021 

privind constituirea comisiei paritare, stabilirea componenţei     

 acesteia,  desemnarea secretarului titular şi a secretarului supleant 

 

Având în vedere referatul nr. 79  din data de 28.01.2021 al Compartimentului Regim 

Evidenţă - Juridic; 

Ţinând cont de procesul-verbal încheiat în data de 28.01.2021 privind alegerea prin 

vot secret a reprezentanţilor majorităţii funcţionarilor publici în cadrul comisiei paritare şi 

de procesul-verbal încheiat în data de 28.01.2021 privind alegerea preşedintelui comisiei 

paritare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 833/2007 privind normele de 

organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, a O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

             În temeiul art. 14 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  

Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor 

 

 

DIRECTORUL EXECUTIV  

DISPUNE: 

 

Art.1 Începând cu data de 28.01.2021 se constituie comisia paritară la nivelul 

Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, cu următoarea componenţă: 

Membrii titulari : 

-Matei Marioara Nicoleta -  desemnată de către conducătorul instituţiei, 

-Bideran Florina Bianca - desemnată de către conducătorul instituţiei, 

-Szallos Tunde - desemnată de către majoritatea funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, 

-Maşcaş Buzguţa Irina Ioana - desemnată de către majoritatea funcţionarilor publici din 

cadrul instituţiei. 

     Membrii supleanţi : 

- Papp Nicioleta Florina - desemnată de către conducătorul instituţiei, 

- Vesa Călina Mioara - desemnată de către conducătorul instituţiei, 

 



- Suciu Dan Ioan - desemnat de către majoritatea funcţionarilor publici din cadrul 

instituţiei  

- Fodor Alina- desemnată de către majoritatea funcţionarilor publici din cadrul instituţiei. 

Art. 2 Doamna Maşcaş - Buzguţa Irina - Ioana are calitatea de preşedinte al comisiei 

paritare conform procesului – verbal încheiat în data de 28.01.2021. 

Art. 3 Începând cu data de 28.01.2021 se abrogă Dispoziţia nr. nr. 72 din data de 

24.06.2020 privind modificarea Dispoziţiei nr. 57 din 08.04.2019 pentru constituirea 

comisiei paritare, stabilirea componenţei acesteia, desemnarea secretarului titular şi a 

secretarului supleant.  

Art. 4 Durata mandatului preşedintelui comisiei paritare este de 1 an, iar durata 

mandatului membrilor comisiei este de 3 ani. 

Art. 5 Se desemnează d-na Beteg Mihaela Anca în calitate de secretar titular al 

comisiei paritare şi d-na Vidican Ana Rodica în calitate de secretar supleant al comisiei 

paritare. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează membrii comisiei şi  

Compartimentul Resurse Umane . 

Art.  7  Prezenta dispoziţie se comunică cu : 

- Compartimentul  Resurse Umane; 

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

- Membrii comisiei paritare; 

- Un exemplar se depune la dosarul de dispoziţii al D.E.P. Bihor. 

Director Executiv 
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