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DECIZIA nr. 64408/ 09.11.2022 

privind iniţierea procedurii de desemnare a reprezentanţilor functionarilor publici 

în comisia paritară 

 

Directorul Directiei Taxe si Impozite a Municipiului Piatra Neamt, 

Având în vedere: 

 Decizia nr.50/ 05.03.2019 privind constituirea comisiei paritare la nivelul Direcției Taxe 

și Impozite; 

 Decizia nr.22825/ 20.04.2022 privind prelungirea mandatului comisiei paritare constituite 

la nivelul Direcției Taxe și Impozite; 

 referatul nr.64405/ 09.11.2022 prin care Compartimentul juridic, resurse umane susține 

iniţierea procedurilor de constituire a unie noi comisii paritare la nivelul Direcţiei Taxe şi 

Impozite în condițiile HG nr.302/ 2022; 

In conformitate cu prevederile: 

 art.488 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 art.5 din HG nr.302/ 2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, 

organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de 

lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării 

acordurilor colective; 

  

 In temeiul competențelor conferite prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piatra Neamţ 

nr. 1705/ 2011, emite prezenta: 
 

DECIZIE 

 

 Art.1 În vederea constituirii comisiei paritare la nivelul Direcţiei Taxe şi Impozite a 

municipiului Piatra Neamţ, se stabileşte perioada 10.11.2022 – 18.11.2022 pentru desemnarea 

reprezentanţilor funcţionarilor publici care să aibă calitatea de membru, respectiv membru supleant 

în cadrul comisiei paritare.  
 Art.2 La desemnarea membrilor comisiei paritare, titulari şi supleanţi, se va avea în vedere 

respectarea condiţiilor de desemnare şi incompatibilităţile stabilite de normele legale aplicabile.  

Art.3 Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin afişare la sediul Direcţiei Taxe şi 

Impozite și pe pagina www.primariapn.ro, secțiunea alocată Direcției, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data emiterii prezentei şi rămâne afişată până la finalizarea procedurii de 

constituire a comisiei paritare. 

 

  Director executiv     Consilier juridic 

  Claudia Grigorică     Cornelia Sturzu   
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