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PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi, 23.11.2022, 
 

după desfășurarea ședinței de alegere a reprezentanţilor funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului orasului Hateg si Serviciile subordonate. 

 
    Potrivit convocării nr. 24481 /07.10.2022 adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul 
www.primariehateg.ro, prin email şi totodată, prin comunicare la nivelul fiecărui compartiment 
organizat distinct în cadrul aparatului de specialitate, în conformitate cu schema de personal 
aprobată de conducerea acesteia, Primarul orasului Hateg solicita prezenţa funcționarilor publici în data 
de 23.11.2022, între orele 11.00-12.00, la sediul instituţiei din str.Piata Unirii nr.6 în vederea: 
1. Alegerii reprezentanţilor funcţionarilor publici şi conferirea mandatului special în scopul de a 
promova şi apăra interesele salariaţilor. 
2. Stabilirii atribuţiilor reprezentantului/reprezentanţilor funcţionarilor publici precum şi modul de 
îndeplinire a acestora. 
Reprezentanţii funcţionarilor publici vor avea următoarele atribuţii principale: 
a) urmărirea respectării drepturilor funcţionarilor publici, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 
acordul colectiv aplicabil, şi cu regulamentul intern. 
b) elaborarea/negocierea/semnarea regulamentului intern, a acordului colectiv şi a planului de formare 
profesională. 
c) promovarea intereselor funcţionarilor publici referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă 
şi timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale 
legate de relaţiile de muncă. 
d) sesizarea instituțiilor abilitate cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale acordului colectiv 
aplicabil. 
3. Stabilirea duratei şi limitele mandatului reprezentantului/reprezentanţilor funcţionarilor publici în 
cadrul adunării generale a funcţionarilor publici. 
Înainte de a trece la votul propriu-zis s-au adus la cunoştinţa celor prezenţi în sala deConsiliu a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. privind normele de organizare 
și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective coroborate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 
62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Totodată, funcţionarii publici au fost informaţi despre faptul că, de comun acord cu Primarul  orasului 
Hateg s-a stabilit ca 2 funcţionari publici să le reprezinte interesele desemnaţi prin vot secret prin votul 
majorităţii funcţionarilor publici din cadrul UAT Hateg . Numărul reprezentanţilor publici a fost stabilit 
în raport de numărul de funcții publice ocupate, respectiv  de 51 funcţionari publici ai aparatului de 



specialitate si a Serviciilor subordonate, din 65 de functii publice ocupate ,4 functionari fiind inscrisi la 
Sindicatul”PROLEX” iar 10 la Sindicatul “Forta Legii”, numarul lor ne fiind reprezentativ la nivelul 
UAT Hateg. 
Pentru alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici prin vot secret, s-a facut prezenţa,apoi comisia de 
validare a voturilor a prezentat functionarilor ordinea de zi in vederea propunerii reprezentatilor, dar 
functionarii publici nu au facut propuneri, sens in care Anexa nr.1 nu s-a intocmit la  prezentul proces- 
verbal. 
    Avand in vedere prevederile legale ale Codului Muncii si ale Dialogului social, legiuitorul nu a 
stabilit in favoarea angajatorului dreptul de a desemna sau de a propune persoanele care sa ii 
reprezentine pe salariati,singurii in masura sa isi propuna si sa isi aleaga reprezentantii fiind doar 
salariatii. Totodata nu exista nicio prevedere legala care sa stabileasca obligativitatea alegerii 
reprezentantilor salariatilor de catre salariati. 
    Situaţia prezenţei este detaliată în anexa nr. 2. 
Din totalul de 51 de functionari publici, au participat la şedinta   47, 3 functionarii fiind in concediu de 
odihna iar unul fiind in deplasare in interesul serviciului. 
Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale și se aduce la cunoştinţa 
funcționarilor publici prin publicare pe site-ul www.primariehateg.ro  
 
 

COMISIA DE VALIDARE A ALEGERILOR REPREZENTANŢILOR 
FUNCŢIONARILOR PUBLICI: 

 
Ivancu Ileana- Inspector, clasa I, grad profesional superior                       ______________ 
Vasiliniuc Rodica  - Inspector, clasa I, grad profesional superior              ______________ 
Stancic Petrina Emilia-auditor ,clasa I,grad profesional superior              ______________ 
Pasconi-Burz Elena – Șef serviciu juridic                                                  ______________ 
Arimescu Mihaiela Clara,Inspector, clasa I, grad profesional superior     ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


