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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI PARITARE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAŞOV

PENTRU ANUL 2020

Prin Dispoziţia de Primar nr. 3341/12.10.2018 s-a constituit Comisia paritară din cadrul
Primăriei Municipiului Braşov, în conformitate cu legislaţia în vigoare în acel moment.

Potrivit prevederilor art. 489 alin. (4) , Cap. VII - Acorduri colective. Comisii paritare din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
membrii Comisiei paritare au întocmit prezentul Raport de activitate pentru anul 2020.

Comisia paritară poate fi consultată în următoarele situaţii:
a) la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii instituţiei;
b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, dacă
costurile sunt suportate din fondurile bugetare ale instituţiei;
c) la stabilirea programului de lucru de către conducătorul instituţiei;
d) la soluţionarea sesizărilor care sunt adresate de funcţionarii publici conducătorului instituţiei cu
privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum şi a acordurilor colective;
e) la identificarea instrumentelor de asigurare a accesibilităţii, precum şi a măsurilor adaptare
rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi care ocupă funcţii publice;
f) alte situaţii prevăzute de lege.

În exercitarea atribuţiilor, Comisia paritară emite avize consultative.
În data de 27.02.2020, membrii comisiei au participat la şedinţa de analizare şi avizare a

Planului de perfecţionare profesională pentru anul 2020. Membrii comisiei paritare au avizat
favorabil Planul de perfecţionare profesională pentru anul 2020 şi fondurile alocate în scopul
pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei. A fost emis avizul înregistrat
cu nr. 22479/27.02.2020.

În perioada 01.01 - 04.11.2020, dna Manolache Maruilena - Arhitect Şef al Municipiului
Braşov a exercitat funcţia de preşedinte al Comisiei paritare din cadrul Primăriei Municipiului
Braşov. În data de 05.11.2020, membrii comisiei paritare au ales noul preşedinte, pentru un
mandat de 1 an şi în perioada 05.11 - 31.12.2020 comisia a funcţionat în componenţa:

COFARU Andreea Anamaria - preşedinte
MANOLACHE Marilena - membru titular
DOICIU Mariana Cecilia - membru titular
MAVRODIN Valeria - membru titular
PRICEPUTU-WAGNER Marcel - membru titular
MIHU Cornelia - membru titular
REBEGEA Adriana Rodica - secretar titular

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 nu s-a încheiat nici un acord colectiv între sindicatul
reprezentativ al reprezentanţilor funcţionarilor publici şi conducătorul instituţie, care să impună



monitorizarea procedurilor de încheiere de către Comisia paritară din cadrul Primăriei
Municipiului Braşov

Nu au existat propuneri/iniţiative ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei către
Comisia paritară, pentru a fi implementate în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei, nici
sesizări adresate Primarului Municipiului Braşov cu privire la neîndeplinirea sau îndeplinirea
defectuoasă a atribuţiilor acestei comisii.

COMISIA PARITARĂ

COFARU Andreea Anamaria - preşedinte

MANOLACHE Marilena - membru titular

DOICIU Mariana Cecilia - membru titular

MAVRODIN Valeria - membru titular

PRICEPUTU-WAGNER Marcel - membru titular

MIHU Cornelia - membru titular

REBEGEA Adriana Rodica - secretar titular


